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Aldu s opgemaakt door  het Bestuur, 

Namens het Bestuur: 

A  C. ,

 Januari,  C. T . J. S ,

Tentoonstellin g van Houwkuns t 1888. 

 . e tentoonstelling zal geopend worden op Zondag  Apri l

en gesloten worden op Zaterdag  Juni des namiddags ten  ure. 

e kunstwerken moeten  ingezonden worden van

tot  Apri l a. s., en vergezeld van eene duidelijk e omschrijving, aan 

het Bureau der j  tot bevordering der  Bouwkunst, 

t  te Amsterdam, gelijk mede alle brieven de 

tentoonstelling betreffende 

e naam des vervaardigers en het onderwerp der  inzending 

moeten duidelij k op de keerzijde van elke inzending worden 

vermeld. 

l Bestuur  der j  benoemd vóór de tentoon-

stelling een Commissie van toelating, welke besluit omtrent het al 

of niet toelaten der  inzendingen. 

Geene werken zullen geplaatst worden zonder  schriftelijk e toe-

stemming van de vervaardigers. 

 Tot de tentoonstelling worden toegelaten, ontwerpen voor 

gebouwen, uitgevoerd binnen de laatste tien jaren, of ontwerpen 

voor  onuitgevoerde gebouwen, waarvan de plannen zijn vervaar-

digd binnen de laatste zes jaren, onderdeden daarvan, ontwerpen 

voor  monumenten, voor  voorwerpen op het gebied van kunst-

industri e en decoratief schilderwerk, schetsen of opmetingen van 

oude of nieuwe belangrijke bouwwerken, studiën op het gebied van 

teeken-, schilder- en boetseerkunst, en, zoo de plaatsruimte het 

toelaat, uitgevoerd beeldhouwwerk, en wat het Bestuur  verder 

ter  opluistering noodig oordeelt. 

e teekeningen, van een  ontwerp, zoowel van 

bouwkundigen als van kunstindustrieelen aard, moeten, zoo mogelijk 

vergezeld zijn van een photografische afbeelding, genomen naar 

het uitgevoerde werk. 

 Teekeningen, enz. mogen niet  voor  de tentoon-

stelling worden ingezonden; teekeningen, die niet op zwaar  papier 

zijn uitgevoerd, moeten op carton geplakt worden ingezonden, 

Photographien moeten van een lijst of passe-partout voorzien zijn. 

6°. r  inzender  heeft het recht meer  dan één ontwerp in 

te zenden. 

t Bestuur  behoudt zich echter  het recht voor, om in overleg 

met de Commissie van toelating, en bij  mogelijke toezending van 

een grooter  aantal kunstwerken dan waarvoor  plaatsruimte beschik-

baar  is, een keuze uit de inzendingen te doen. 

7°. e werken, welke voor  het belang der  tentoonstelling niet 

genoegzaam geschikt worden geacht, zullen niet worden geplaatst 

en onder geheimhouding aan de opgegeven adressen worden 

terug gezonden. 

 Geplaatste werken zullen niet vóór de sluiting der  tentoon-

stelling worden terug gegeven; het Bestuur  heeft echter  het recht 

in bijzondere gevallen van deze bepaling af te wijken. 

t Bestuur  looft twee zilveren medailles uit, geslagen op 

den stempel der , een voor  het beste en daartoe 

waardig gekeurde ontwerp van een  bouwwerk, en een 

voor  het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een 

 bouwwerk, voorts eene bronzen medaille voor  de 

beste en daartoe waardig gekeurde teekening van een bestaand 

oud Nederlandsch gebouw. 

io° . e inzendingen van leden der j  worden 

kosteloos terug gezonden aan de opgegeven adressen binnenslands, 

en tot aan de grenzen voor  buitenlands wonende leden. 

Namens het Bestuur: 

C. .

C. T . ƒ. S ,

E . 

 te

s



2°.

.  Op deze vergadering was, evenals 

gewoonlijk, het eerst aan de orde eene kunstbeschouwing, ditmaal 

door den heer  W . Fontein, van het schoone plaatwerk e 

e moderner  Wohnungen", welke met de meeste belang-

stelling werd bezichtigd. Oaarna bracht de heer  de g (namens 

de commissie) rapport uit omtrent de rekening en verantwoording 

van den penningmeester, welke door haar  in de beste orde be-

vonden was. e ontvangsten bedroegen over  het afgeloopen jaar 

 d e uitgaven ƒ  en het batig saldo dus  Na 

dankzegging aan den Penningmeester  voor  zijn gehouden beheeî  

werd de begrooting voor  sluitende met een vermoedelijk 

batig saldo van  met algemeene stemmen aangenomen. 

a werd het woord gegeven aan den heer . van der 

, om de door  de leden zoo zeer  gewenschte mededeelingen 

te doen aangaande

 welke nu in den Ouden Singel reeds lang met gunstig 

gevolg verwijderd zijn. e heer  van der p deelde zijn plan 

uitvoerig mede en helderde het op door groote teekeningen van 

het gereedschap, dat zijns inziens voor  deze opruimin g benoodigd 

was. Op zeer  duidelijk e wijze werd alles tot in de kleinste bijzon-

derheden verklaard en kon spreker  het genoegen smaken, dat de 

discussien over  het onderwerp wel het bewijs leverde, dat zijne 

gedachte bij  eene uitvoering zeker  kans van slagen zou hebben. 

Alsnu kwam aan de orde de bespreking over  «kallkolith. ' 

Naar  aanleiding eener  vraag omtrent «verfstoffen"  was door de 

heeren k &  Co. te m een busje kallkolit h en kall -

kolithplamuu r  ingezonden. e heer  van Achterberg, direkteur  der 

sPractische Ambachtsschool"  had op zich genomen eenige mon-

sters te laten vervaardigen, welke, benevens die van de heeren 

, ter  vergadering aanwezig waren. 

Na mededeeling dat kallkolit h bestaat uit eene vermenging 

van lij m met loogzout of potasch en misschien nog andere be-

standdcelen om het de bruin e kleur  te geven, geeft spreker  een 

nadere verklarin g van de door  hem vervaardigde monsters, en 

laat zien dat het voor  bijtsen vooral geschikt is, doch dat het 

de poriën van het hout niet vult en het gebijtste niet in de olie 

geschuurd kan worden. Na nog verschillende mededeelingen ver-

melde de heer  Achterberg, dat een aanstrijkin g van  deel kall -

kolit h en  deel water  op een droogen muur, zich gemakkelijker 

liet overstrijken dan olieverf, doch om glans te hebben  maal 

moest worden overgeverfd. 

Al s resultaat van het onderzoek gaf hij  vervolgens aan, dat een 

plank aan eene zijde met kallkolit h en de andere zijde met olie 

verf gegrond, daarna aan beide zijden met gewone verf over 

gegrond, door hem vier  uren in het water  was gezet. l de 

verf aan beide zijden nog goed vast, liet de verf met kalkolit h 

grond zich gemakkelijker  verwijderen. 



Over standhouden valt na verloop van tij d eerst te oordeelen. 

t voordeel dat de kallkolit h thans geeft is, dat zij  de hulp-

middelen om spoedig klaar  te komen vermeerdert, want bij  goed 

droog weder  is gronden, stoppen, plamuren, afschuren en over-

gronden op ; én dag te doen. 

Omtrent het kallkolith-plamuu r  kan spreker  mededeelen, dat 

eene plank na aanstrijkin g van i deel kallkolit h en i deel water, 

droog zijnde, eenmaal geplamuurd, met plamuurmes of met een 

kwast, na afgeschuurd te zijn met schuurpapier, vri j  goed glad en 

vlug werk gaf, want de plamuur  droogt in  a  uren. 

Na nog enkele discussiën, werd zoowel de heer  van Achterberg 

als de heeren i k &  C°. te , door  den Voor-

zitter  dank gebracht, die wenschte dat de moeite, welke de -

terdamsche heeren zich getroosten, zullen beloond worden. 

Thans wordt overgegaan tot het verkiezen van bestuursleden. 

Volgens een door  het bestuur  opgemaakte rooster  moesten dit 

jaar  de heeren W . C. r  en G. van l aftreden, het tweede 

jaar  de heeren l en Groen en het derde jaar  de heer  W. 

. Overgaande tot stemming werd in plaats van den heer 

W . C. r  de heer  G. n gekozen, en in de plaats van 

den heer  G, van l de heer  J. m e heer  kon ditmaal 

de benoeming niet aannemen, zoodat bij  de daarop volgende 

vrij e stemming, de heer  J. P. de g tot bestuurslid werd 

benoemd. 

Nadat nog de heeren B. E . Spijker  en . n tot leden der 

afdeeling waren aangenomen, kwam ter  sprake het ingezonden 

stuk, voor  eenigen tij d in het  geplaatst, en 

doelende op eene betere bouwverordening in deze gemeente. 

Nadat over  dit onderwerp het een en ander  was gezegd en 

herinnerd werd aan den belangrijken arbeid door  de j 

ti t bevordering der  Bouwkunst verricht , door  het samenstellen van 

een legger, werd medegedeeld dat de zustervereeniging «Bouw-

kunst en Vriendschap"  zich voor  eenigen tij d reeds had onledig 

gehouden met het opmaken van een bouwverordening. m 

deed de heer  Groen het voorstel thans alleen adhaesie te betuigen 

aan de reeds aangewende pogingen van genoemde vereeniging, 

welk voorstel, hoewel men het met de zaak zelve volkomen eens 

was, bij  stemming werd verworpen. 

Alsnu kwam aan de orde de bespreking van de vraag uit 

de brievenbus, omtrent den verbetering van den toestand van 

den werkbaas. 

r  de heer  van n opmerkte, dat deze vraag goede 

overweging en bespreking verdiende, stelde de Voorzitter  voor 

eene commissie te benoemen, welke de vraag zou overwegen en 

rappor t daaromtrent uitbrengen. Al s leden dier  commissie werden 

benoemd de heeren Van , Van Achterberg en e Vrind ( 

die de benoeming aannamen, 

Ten slotte deed de heer  J m nog de vraag, waaraan het 

verschijnsel toe te schrijven is, dat zich op goede drooge gestu-

kadoorde plafonds, soms na geschilderd te zijn, zoo spoedig 

strepen vertoonen. Ook deze vraag zal op de volgende vergade-

rin g behandeld worden. 

Nadat de vergadering van  Januari  door  den Voorzitter  met 

een welkomstgroet voor  het nieuw-begonnen jaar  was geopend, 

werd de heer  A. J. Sanders als li d geïnstal leerd. a werden 

de notulen der  vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 

Vervolgens werd medegedeeld, dat waren ingekomen eenige 

dankbetuigingen voor  de toezending der  exemplaren van het 

jaarverslag en het reglement; voorts: dat waren ingezonden vij f 

antwoorden op de prijsvraag: l e z e n a ar  v o or  de v e r e e n i-

g i n g » ' , waarna werd overgegaan tot de ver-

kiezing van dri e jury-leden voor  de beoordeeling van de thans 

uitgeschreven prijsvraag: o n t w e r p ( o or  e e ne d o r p s-

g e m e e n t e s c h o ol met o n d e r w i j z e r s w o n i n g, aan 

welke prijsvraa g tevens kunnen mededoen de leden der  bouw-

kundige vereenigingen binnen de gemeente 'sGravenhage. n 

verband met dit laatste werd besloten dri e deskuudigen buiten de 

stad, bijv. , te Aanterdim , tot vorming der  jur y uit te noodigen. 

Na eenige stemmingen werden verkozen de heeren C. , 

C. T. J. s r  eu A. Salm G.Bzn., aan welke heeren een 

schrijven is verzonden, met verzoek deze benoeming wel te willen 

aanvaarden. Na ballotage werd als lid aangenomen de heer . 

 voorgesteld door  de leden A.  van n en 

E . F. Ehnle. Na afdoening dezer  werk:.aamhdeen verkreeg de 

heer  W. C. Bauer  het woord om zijne aangekondigde voordracht 

te houden over  de door  hem gedane studie-reis door  België, 

Frankrijk , , een gedeelte van ë en Oostenrijk. 

Spreker  betuigde dat hij  thans alleen een globaal overzicht kon 

geven, doch later  gaarne eenige belangrijke steden afzonderlijk 

wenschte te bespreken. Evenwel werd door  spreker  reeds veel 

merkwaardigs verteld van Parij s met zijne kolossale gebouwen 

parken, straten en pleinen, van Straatsburg, , , 

Weenen, Berlijn , n en andere plaatsen, waarbij  de opmerking 

werd gemaakt dat van de meeste dier  steden zóóveel te vertellen 

is, dat het thans behandelde niet dan als een klein proefje kan 

gelden van wat daar  in de kunst valt te genieten. t betreft 

vooral Venetië, een stad zoo geheel verschillend van alle andere. 

t de belofte ons dezen winter  nog veel te zullen doen hooren en 

zien, eindigde de heer  Bauer  zijne rede, welke door  tal van op 

de reis gemaakte schetsen en studiën werd toegelicht. e kunst-

beschouwing, voor  dien avond aangeboden door  den heer . W. A. 

Croiset van Uchelen, bestond in : B e k r o o n de o n t w e r p en 

v an het G e n o o t s c h ap  le A m -

s t e r d a m, E. 

r  Bestuur  der  Vereeniging  te 's Gravenhage 

heeft de eer  alle leden en ook de leden van andere bouwkundige 

Vereenigingen binnen de gemeente 's Gravenhage, uittenoodigen 

tot medewerking aan dc navolgende prijsvraa g voor: 

. 

io. t schoolgebouw wordt verondersteld te staan op een vri j 

terrein en moet kunnen bevatten  leerlingen, jongens en 

meisjes te zanten. 

e onderwijzerswoning kan eveneens vri j  staan, doch mag 

ook tegen het schoolgebouw aangebouwd worden, mits geene 

directe gemeenschap daarmede hebbende. 

n het schoolgebouw moeten aanwezig zijn  lokalen, welke 

ieder  ruimt e aanbieden voor  pl.m.  leerlingen, te rekenen voor 

iederen leerling eene kubieke ruimt e van minstens . (vol-

gens de schoolwet); voorts een gymnastiek-lokaal, ter  oppervlakte 

van pl.m. , met kleedkamer, bergplaats, privaten en urinoir . 

 Elk school-lokaal moet zijn voorzien van twee privaten en 

een urinoir , alles door  een portaal op doelmatige wijze aan het 

lokaal yerbonden. 

 privaten en urinoir s moeten raampjes, onmiddellij k aan de 

buitenlucht, hebben. 

e hoogte der  schoollokalen moet bedragen pl.m. . van 

vloer  tot plafond. 

6'. t wordt wenschelijk geacht, dat de lokalen onderling in 

verbinding staan; zij  moeten allen uitkomen in eene ruime vesti-

bule of gang, welke tevens alleszins voldoende gelegenheid aan-

biedt tot het bergen der  kleederen. 

 Voor  doelmatige verltch'ing , ventilatie en verwarming moet 

worden zorggedragen. 

Eene flinke bergplaats voor  brandstoffen  het gebouw wordt 

gewenscht, doch deze kan ook buiten het gebouw worden aan-

gebracht. 

8°. Nabij  het gymnastiek-lokaal moet eene ruime speelplaats 

aanwezig zijn, waarop het lokaal toegang geeft; deze speelplaats 

moet gedeeltelijk overdekt zijn, bijv . door eene veranda tegen het 

gymnastiek-lokaal. 

e onderwijzers-woning zal moeten bevatten,  dri e 

kamers, keuken, kelder, privaat, kasten, brandstoffen-bergplaats 

en verdere gemakken;  twee kamers en de verdere ruimt e 

ingericht als zolder. 

Bij  deze woning wordt een kleine tuin gevraagd. 

io' . e stij l van het geheel wordt den ontwerpers volkomen 

vri j  gelaten; een eenvoudig doeh  karakter  moet worden 

betracht. 

Van dit ontwerp worden verlangd: 

 de noodige platte-gronden; 

 van elk der  gebouwen de voorgevel en minstens ééne 

doorsnede; 

alles op de school van  der  ware grootte; 

benevens (zoo noodig) eene memorie van toelichting. 

e wijze van behandeling der  teekeningen wordt, mits

duidelijk , aan ieder  vrijgelaten. 

Voor  het in de eerste plaats bekroonde ontwerp wordt uitge-

loofd een prij s van twinti g gulden (ƒ —) benevens het eervol 

getuigschrift der  Vereeniging ; voor  het in de tweede 

plaats bekroond wordende ontwerp is bestemd eene premie van 

tien gulden, (ƒ

e antwoorden op deze prijsvraa g worden ingewacht vóór of 

op den  Apri l  met stipte inachtneming van Art .

van het . 

Bij  deze inlevering kunnen worden toegevoegd schetsen,

 vervaardigd, hetzij  afzon-

derlijk , hetzij  op de gemeenschappelijke schetstochten. 

Aan den inzender  van de bekroonde schets of schetsen zal 

worden uitgereikt een prij s van tien gulden (/ —) (Zie verder 

Art .  en  van het . 

e beoordeeling van alle deze inzendingen zal geschieden door 

eene jury , bestaande uit  leden, deskundigen  de Ver-

eeniging

Namens het Bestuur  voornoemd: 

 Januari  F. . 

N.B. Art .  van get t luidt aldus: 

All e ingezonden ontwerpen moeten zijn voorzien van een motto 

of teeken en vergezeld van een verzegelden naambrief, vermeldende 

den naam en de woonplaats des vervaardigers. 

Buiten op den naambrief moet hetzelfde motto of teeken zijn 

aangegeven, benevens een correspondentie-adres. 

e inzendingen moeten worden ingeleverd en afgehaald bij  den 

isten Secretaris. (Bij  den heer  W . C. Bauer, Gedempte 

Burgwal No.

Op de voor  de leden van de Afdeeling n en Omstreken 

der j  tot bevordering der  Bouwkunst uitgeschreven 

prijsvraag, 

zijn zeven antwoorden ingekomen onder  de motto's: 

 No.

e Jury heeft geen yollcdige bekroning toegekend, maar  met 

het oog op de vele verdiensten van het ingeleverde werk, aan 

de teekeningen onder  de motto's Passer  en k (geteekend) 

No.  en m Batavorum"  ieder  een getuigschrift toe-

gekend, terwij l de geldelijke prijzen en premien gelijk onder  hen 

zal verdeeld worden. 

e vervaardigers der  ontwerpen zijn in volgorde van de hier-

boven genoemde motto's de heeren: W . Fontein te , . 

n te Oegstgeest en P. . J. van Oerle te . 

 Welke middelen kur.nen worden aangewend om 

van een zolder, die tot kaaspakhuis voor  versch gemaakte . 

kaas is ingericht, en waarvan het dak, voorzien van de noodige 

ijzeren dakramen, beschoten is en met blauwe pannen gedekt, 

de warmte des zomers, door  de zonnehitte veroorzaakt en waar-

door  de kaas scheurt, voldoende af te weeren ? 

n de ruimt e tusschen het beschoten dak 

en den onderkant der  spanten wordt aangevuld met zuiver  dek-

riet , bevestigd met latten of spanten op afstanden van , 

't welk aan de binnen- of onderzijde geheel gekalkt of gewit wordt, 

zal de temperatuur  des winteis en des zomers veel gelijkmatiger  zijn. 

Bij  het maken van een nieuw dak, kan men eerst de houtbe-

kleeding aan de binnen- of onderzijde der  spanten aanbrengen, 

dan de ruimt e tusschen de spanten ontstaan aanvullen met riet, 

en op de gewone wijze daarover  de pannen ophangen. 

 86. t ik Jan van t eens over  den 

tusschen hem en mij  bestaanden afgrond heen helpen. 

Er is een groot verschil tusschen  en

e vraag is in den vorigen jaargang van het Bouwkundig Week-
blad onbeantwoord gebleven. 

Eerst dan bestaat er  een recht, wanneer  de uitvoering met 

wettelijk e middelen kan gedwongen worden. Wanneer  de archi-

tekt weigert de detailteekeningen af te geven, kan men dien 

eisch voor  den rechter  volhouden : die vraag moet ik beantwoor-

den. k zal doen zoools J. v. t vraagt, en over  die vraag 

niet met hem in een juridiesch debat treden. e vraag, zooals 

die daar  ligt, is te vaag om een afdoend antwoord te geven, een 

passe-partout maken gaat niet. All e denkbare casus posities uit-

pluisen behoort niet hier  thuis, maar  in een rechtsgeleerd tijd -

schrift . t is dan ook niet te veel gevraagd, dat de steller  van 

de vraag ons de noodige gegevens voor  de beantwoording fourneere. 

Ziedaar  het standpunt van het recht. 

Nu de  Gij , Jan van t zegt: n patroon stelde 

«vertrouwen in mij , ik geef hem de teekeningen zelfs ongevraagd! 

«deed ik het niet, de man zou in allerlei moeilijkheden geraken, 

«ik zou zijn vertrouwen schenden. k vraag er  niet naar  of men 

«mij  kan dwingen." 

Ge hebt van uw standpunt groot gelijk. Naar  u schrijven te 

oordeelen, zou het ;me erg zijn tegenvallen, als ge iets anders 

hadt gezegd. Gij  vindt die gedragslijn eerlijk en ik vind het 

ook; en ieder  rechtgeaard bouwmeester  zal u voorschrift, hoop 

ik , opvolgen. 

Ziedaar  het verschil tusschen recht en moraal, tusschen het 

antwoord van Jan van t en dat van mij , tusschen den 

Bouwmeester  Jan van t en 

e politieverordening van Amsterdam en zeer  speciaal de wijze 

waarop die wordt toegepast gaf aanleiding tot twee arresten resp. 

op  October  en  November gewezen, die naar  het mij  voor-

komt, met een paar  woorden in het

moeten worden gememoreerd. 

Op de zaak Gerritsen die bij  het laatste arrest in hoogste instantie 

werd beslist, vestigde ik reeds eenigen tij d geleden, de aandacht. 

e eerste echter, verreweg de belangrijkste, brengt een algeheele 

ommekeer  in de procesorde, zooals die tot heden werd gevolgd 

en zal in talrijk e artikelen der  verordening een algeheele wijziging 

noodig maken. 

r  den r  in het eerste kanton was nl. beslist, dat 

indien in een artikel wordt strafbaar  gesteld het plegen van zekere 

handeling  het Openbaar e moet ten 

laste leggen dat die of die zaak  is gedaan en 

alzoo dat moet bewijzen. t vonnis is door den n d 

bevestigd. 

Vroeger  werd aangenomen dat de beklaagde bewijs der  ver-

gunning moest leveren, als hij  dat kon. e toestand is nu lijn -

recht anders. 

t arrest van  Nov. betrof het bekende bouwen door  de 

heer  Gerritsen zonder  dat deze vergnnning daartoe had verkregen 

van B. en W. van Amsterdam. 

e . . heeft in dit geval uitgemaakt dat alleen dan B. en W . 

bevoegd is vergunning te weigeren, indien verlof wordt gevraagd 

tot een bouw die in de artt . der  verordening expressis verbis is 

verboden. n andere gevallen is alleen de d de bevoegde 

macht om te beoordeelen wat is in strij d met «openbare orde, 

veiligheid of gezondheid". n dit geval was nu de weigering zonder 

motiveering gegeven: dus de eigenaar  tot bouwen volkomen bevoegd. 

t ingang van  Januari a. s. zijn benoemd geworden tot 

adspirant-ingenieur  van den s Waterstaat, de civiel-ingenieurs 

. . , F. . Ort t en  B. . 

Tot opzichter  klasse bij  de Gemeentewerken te Amsterdam, 

is benoemd geworden de heer  J. E . de Voogt. 

Voor  de betrekking van Gemeente-architekt te Alkmaar , heb-

ben zich een en-negentig sollicitanten aangemeld. 



in het Gebouw der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 

T 402, . 

. SchÜtZ &  Zn . , e fabriek van gegoten zink- en 

bronswerken. Verschillende metaalwerken. 

A . . ,  Nederlandsche lood- en zinkpletterij . 

Buizen van tin. van lood met tinnen hinncntnantcl, doorboord 

zink, zinken paneelen voor  ventilatie, zinken leien, enz. 

n &  Co.,  6V  Bouwmaterialen. 

V a n n &  Co..  Baksteen. 

Agenten: n &  Co., Amsterdam. 

Th e Neuchatol Asphalte C o m j a ny limited, . Agent-

schappen:.

Gecomprimeerde Asphalt voor  wegen, trottoir s en dorschvloeren, 

skating-rinks, moutvloeren, kelders, kolf- en kegelbanen, winkel-

en magazijn vloeren, gangen, veranda's, brug-en dakbedekkingen, 

betonfundeeringen, stallen, enz. Asphalt speciaal tot weering van 

vochtige muren. Asphalt vilt voor  fundeering en dakbedekkingen. 

:  Beltweg, Amsterdam. 

. S . ,  Stalbenoodigdheden, kachels, enz. 

. J . Wol ter ,  Aanleg en toestellen voor  ventilatie 

en verwarming. 

a &  Switters, e steenen. 

Agent: . Brouwer  Jr. Amsterdam. 

A . E Braat.  Portland-cement, merk 

Josson en  zuiver  gemalen ie soort Andernachsche tras uit de 

groeven van , zinken ornamenten, enz. enz. 

J . n ,  l.attenweefsel voor  plafonds, brabant-

sche muren enz. 

e fabriek , (eigenaar J. van ,  Be-

schilderde muurtegels, machinale geele versieringssteen en gewone 

handvorm geele steen, alsmede gekleurd verglaasde en ornament-

steenen, verglaasde en onverglaasde vloertegels en dakpannen, enz. 

 W . Braat ,  Zinkwerken, zinken jalousie kappen (nieuw). 

C B. Schneider,  Behangselpapier, decoration, enz. 

J . WijdOOgen J m z,  Behangselpapier, a Walton, 

decoration, enz. 

S. T . m Jr . , . 

W autier &  Faro,  Verglaasde tegels. Geperforeerde 

gips-platen voir  binnenmuren. 

C.  Eckhar t . n met houtsnijwerk, kamerbe-

timmeringen, decoratief schilderwerk, carton-pierre versieringen, enz. 

Gebrs. van , e timmerwerken, 

parketvloeren, intarsia, houtsnijwerk, oruamentwerk in carton-pierre, 

schoolbanken, enz. 

F e ck &  Co., , water-closets, waterafvoer-

buizen, toestellen voorelectr.geleidingen, luchtdruk geleidingen enz. 

Gebr. , op  Beschilderde 

muurtegels. 

F r . van de o Sr.,  Nageperste Waalsteen, gevel-, sier- en 

profielsteen. 

S o c i é té anonyme des c a r r i è r e s d ' O g n é et de la , 

 Steen van la , cn/.. 

Agent: Technisch Bureau Nierstrasz, Amsterdam. 

J . J e &  Co.,  Een en ander  betrek-

king hebbende op Portland-cement en de fabricage daarvan. 

F . P. de Jonge,  Zinken en koperen raamroeden, dak-

vensters; zink- en loodwerken. 

l & ,  Zweedsch graniet. 

Agent: J. . P. Janse Jzn. Amsterdam. 

e t &  Co.,  Wand- en vloertegels van , 

s &  Co., Villeroy &  Boch, Boch frères, Fr. Pabst, enz. 

Obernki rchener  S a n d s t e i n b r ü c h e,  Zandsteen. 

Agent: Ferd. Engers, Amsterdam. 

C. ,  Silezisch en Zweedsch Graniet. 

Agent: . Engers, Amsterdam. 

Si jbran d T j a l l i n g Ü , . 

G . &  J . Cool,  Fabrikanten van marmeren schoorsteen 

mantels en grafmonumenten, groote magazijnen Bloemgracht

: Nieuwland  Vasteland; Nijmegen: van Berchemstraat 

 waaraan verbonden steenhouwerij. Fabriek te Sneek. Bekroond 

 a. te Parijs, Philadelphia en Amsterdam. 

J . B. V. Waalkes,  Tras, inlandsen gemalen 

van tufsteen uit de groeven van Plaidt bij  Andernach. , uit 

de fabriek van J. van 't f Stolk, te Ouderkerk a. d. . 

Wagner &  Starker , n parketvloeren. 

Agenten: Boas &  Co., Amsterdam. 

A . Vos , Stoomtimmerfabriek de Zwaluw, kantoor: 

Sarphatistraat e alle timmerwerken voor de 

nieuwe gasfabrieken te Amsterdam, de stations op de lijnen Zaan-

, Zwaluwe-Baartwijk en station Geldermalsen; voor de 

geniewerken te , , Abcoude en Spaarndani, en voor 

verschillende particuliere werken. 

Amersfoortsche Steenfabriek,  Cement-steenen in 

verschillende kleuren. 

Agenten: n &  Co., Amsterdam. 

. Tissot &  Co.,  Zink- en loodwerken, versieringen. 

Jan Jacobus Av is, l voor  verpakking, vulling 

voor  plafonds, brabantsche muren enz. 

G . J . r  Jr . , l en hydraulisch geperste terra-

cotta-buizen. 

F red . Stieltjes &  Amerikaansche liften voor  zieken-

huizen, hotels, kantoor- en fabrieksgebouwen, asbestdakbedekkiug enz. 

C. Grod ,  Tufsteen. 

Agent: Ferd. Engers, Amsterdam. 

Cremer &  C o, t geperste, geheel verglaasde 

buizen. Verglaasde en onverglaasde steenen buizen voor  waterleiding, 

duikers enz., draineerbuizen, holle metselsteenen, enz. 

F r e d . Stolzenberg,  Pleister-ornamenten, afgietsels naar 

antieke beelden, voorbeelden voor  teekenonderwijs, enz. 

F . &  A . Van der ,  Timmerwerk, gegalvaniseerd 

ijzer  voor  bekleeding en dakbedekking. 

Joh. vau ,  Stoelen niet geperforeerde fineerzittingen, 

trambnnken, enz. Eenige fabriek in Nederland. 

E r v e . Gr isant i ,  Afgietsels naar  antieke en moderne 

beelden, oruamentwerk in gips, voorbeelden voor  het onderwijs, enz. 

Beelden groepen in marmer, biscuit, terra-cotta. pleister  enz. 

J . A r ion i .  Glasjalousiën (ventilators). 

Becker &  Buddingh, e fabriek van meet- en 

weegwerktuigen. 

E . Christiaens. e steengroeven. Steen van Savon-

nières. Sorcy, Joli-Bois. 

. J . Content &  Co., n St. Barnabé te 

. 

s &  Geldens,  Schoorsteentegels, ver-

glaasde gevel-tegels. 

Jan ,  en  vertegenwoordiger  van . Boyle 

&  Son, ventilatie, verwarming en drainage; Chaufouraux X d'Ans, 

waterleiding, syst. Carré, filter:  Chanoit; e s &  C 0 . , telephonen, 

bliksemafleiders, enz.; y &C° . cathedraal-glas, geschilderde tegels; 

1. C. Edwards, vloer- en wandtegels; marmerglas en ventilatieglas. 

. Stl'iethorst ,  vertegenwoordiger  der  firma h 

&  Co., , Platin-verven, (metaalverven). 

Gebrs. T ichelaar, s en Friesch aardewerk. 

Technisch-bureau de Voogt,  Tectorium. 

J . . de Vr ies,  Pierre-Ornée. 

J . s da Costa . Zij l . . 

F i r m a Scholte, Spuistraat . 

J . , , overgordijnen, enz. 

 en S 
van  zullen op g  lanuir i 
e. k. 'snam. ten  ure ten e in het 
openbaar : 

1°. t bouwen van eene school 
voor  lager  onderwij s op een 
terrei n aan de westzijde van 
de e vaart , alsmede het 
maken en leveren van de voor 
die school benoodigde meu-
belen. 

2 °. t bouwen van eene woning 
voor  den bewaarder  der te bou-
wen school op voormeld terrein . 

e voorwaarden met teekeningen liggen 
ter  inzage ter  Gemeente-Secretarie op alle 
werkdagen van des voorm.  tot 'snam.
ure van Vrijda g  Januari e. k. af, terwij l 
gedrukte exemplarei. van dien dag af zijn 
te bekomen a ƒ  per  stel. 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden Vrij -
dag  Januari e. k 'smorgens ten  ure, 
terwij l inlichtingen te bekomen zijn bij  den 
Gemeente-Architect; tusschen den dag der 
aanwijzing en dien der  besteding,'s morgens 
tusschen  en  ure, Bureau Gemeentewer-
ken, t

 E. A . , 
 Januari

A. A . . 

i . . 
, 

N ,

 Amsterdam

N , Antwerpen

Specialiteit in gesmeed n , 
Fi jn e smeedwerken, , 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 

PA A  V E N .

(Systeem E ) Amsterdam. 
Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1870. 

Amsterdam.  de 

, )

; , .

, Vossius-

straat. — e  W . F. . (huis). , (huis). — . 

. , (huis).

 de , (huis). — F.

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

.

. e . , (huis). — . , (huis). — 

. (kantoren). 

Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . , (villa ) 

A rnhem . , , (villa). 

. e . (. . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.

Dit jaar zijn verwarm d en geventileerd : 
, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins , (6o kamers). — de .

N & . (kantoren). , t (huis). — 

. e Bingerden). 

e . , (huize de Cioeze). 

e . . . d ,

e .  W. F. . (villa). 

Amsterdam. 

. 

. 

. 

Weesp. 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t 15000 M 

r 

e .  WüSTE, l acht. (huis). 

e . P. , (villa) 

e ondergeteekenden bevelen zich 
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 . 

U 
n 138 

Voor den meestbiedende T E : 
E . , Geschiedenis der  Bouw-

stijlen , en , Burger l i jk e 
Waterbouwkunde. B r  fr . lett. B, aan 
A J- A . E , boekh Bergen op Zoom. 

fTh. A. E , d t 32 m 

1  der n van de Val Travers. 
T 

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

VAL DE TIMERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerd e isphaltwege n end ito Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatinjr-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winkel - en Majrazijnvloeien . Gangen . Veranda' s llrug - en Dakbe-
dekkingen , Keto n Fundeeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

 8,

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

«* , T W  EN. 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



0.,
te . 

 V A N 

e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen. 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkanier-ISeuoodigdlieden , 
, 

Gouden en Z i lvere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

" e inrichtingen waarvan reeds velt' 
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 

N ( . 

 St. Antk. Breestraat, Cz\ . 

Teteplwon

n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 
Agent vooi n s S Co.

it .. A. Jaml«ie-,

HORRIX & VOGELS, 
Fluweele n Burgwa l 8. 's Hage. 

Fijnst e soorte n Metaalwerke n voo r 
li ui/.en en meubels . 

Vernikkelen , vergulden , enz 
Monster s worde n op zicli t gezonde n 

niet Album s 4388 

, T & CA 
. E N 1«. 

Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

- -

: t 402,b. 'h. . 
GEBOUW E G VAN E -

J TOT G . 
Vertegenwoordig t (II MILDE FILS & Co. Parijs . 

Gemaakt van Nolenhout 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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f45.—-

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking te zien.

s Vent i lators , s , s 
Water le id ingen, s geschi lderd en gebrand 
Glas, geschilderde Tegels, enz. enz. 

J

 ZÉS

' I I IJCII ' IN' K
 twee  Gedetacheer d  êost=Jndiè

g r a t i s

Zilvere n Medaill e 4msterda m ISStt . 
T E

N 
E . 

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

. 
t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 

Omwerking 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  te letten. 

: . . J. . . Prof. E. . . E F 
C. , F. J. S en C. T.J. S . 

Bureau: 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.  voor e 

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

fr . p. p. ƒ  Afzonder!. Nummers voor  lang de voorraad strekt

e tentoonstelling van de teekeningen, uitmakende het ontwerp 

van den heer . P. Berlage Nzn. voor een nieuwen westelijken 

gevel voor den m te , enz., is gesloten. 

& 

 Jaargang N 2. 
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E G V A N S T A A T OF - ) 

.

Wat aangaat de vraag of het wenschelijk is, dat de Staat of de 

gemeente preventief optreedt, om ongevallen bij  de uitvoering van 

bouwwerken te voorkomen, zoo is het zeker, dat, waar  de Staat 

of de gemeente op eenige wijze kan medewerken tot het voorkomen 

van ongevallen, waardoor  het leven en de eigendom van personen 

in gevaar  wordt gebracht, niemand de wenschelijkheid hiervan 

zal ontkennen. 

Of echter  hierom, en wij  vermeenen dat deze vraag hier  zal 

moeten beantwoord worden, de Staat of de gemeente het terrein 

van den architect of ingenieur  moet betreden, vermeenen wij 

ontkennend te moeten beantwoorden. 

t toch zoude alleen mogelijk zijn door  het vaststellen van een 

zeker  aantal regelen van bouwkunst, en nog daargelaten, dat op 

het gebied van de ingenieurs-wetenschap dagelijks nieuwe gezichts-

punten zich voordoen, zoude het eene onmogelijkheid zijn regelen 

vast te stellen, die op alle mogelijke en voorkomende gevallen 

van toepassing zijn. 

Zelfs het vaststellen van algemeene bepalingen schijnt ons ge-

vaarlijk , daar  deze zelfs binnen betrekkelij k korten tij d zouden 

moeten gewijzigd worden. 

Zoo bestaat bijv . in Frankrij k een voorschrift ten opzichte van 

de toe te laten spanning in ijzeren bruggen, welke van Staats-

wege is vastgesteld. t voorschrift is nog steeds geldig, niet-

tegenstaande het volkomen in strij d is met de latere onder-

zoekingen en niettegenstaande, sedert de vaststelling ervan, andere 

materialen in concurrentie zijn getreden met het hier  bedoelde. 

e voorschriften kunnen niet anders dan belemmerend wer-

ken op den vooruitgang van de wetenschap; zij  laten niet toe rekening 

te houden met de verschillende toestanden, cn wat Frankrij k 

aangaat, waar  een dergelijk voorschrift bestaat enkel ten opzichte 

van ijzeren bruggen, zoo is het zeer  mogelijk, dat het juist aan 

dat voorschrift te wijten is, dat de bruggenbouw daar  niet die 

hooge vlucht heeft genomen, die in andere landen is waargenomen 

Anders is het met den huishouw in gemeenten; die bouwwerken 

in een vri j  beperkte ruimte, kunnen in vele gevallen vri j  wel 

onder  dezelfde omstandigheden verkeeren en het is mogelijk, in 

een dergelijk vri j  nauw begrensd bestek, eenige regelen vast te 

stellen. n gemeenten kunnen dan ook bouwverordeningen hunne 

waarde hebben. n deze komen gewoonlijk voor: regelen omtrent 

rooilij n van straten, hoogte van huizen, afmetingen van scheidings-

muren, met het oog op brandgevaar, inrichtin g van privaten, put-

ten, riolen, stookplaatsen en rookleidingen, terwij l in sommigen 

ook regelen gegeven worden, omtrent de afmetingen van hoofd-

bestanddeelen van woonhuizen. 

Vooral in groote centra van bevolking zijn dergelijke regelen 

van nut. Aldaar  toch is de huishouw dikwijl s in zoo hooge ma-

te het voorwerp van speculatieve ondernemingen en wordt hij 

zoo dikwijl s door weinig kundigen tot stand gebracht, dat eenige 

voorschriften van hoogerhand hier  in het algemeen belang hunne 

waarde hebben. 

Niettegenstaande de meest zorgvuldige voorschriften zal het toch 

niet mogelijk zijn, deze ook vast te stellen voor  onderdeelen, die 

schijnbaar  van minder  belang, toch een grooten invloed uitoefenen 

op de soliditeit van het geheel, en hierdoor  wordt het nut van 

dergelijke voorschriften zeer  verzwakt. 

s het wenschelijk, dat bij  bouwwerken als woningen, waarbij 

zoovelen belang hebben, van hoogerhand ten algemeenen nutte 

wordt ingegrepen, evenzoo is dit het geval bij  die bouwwerken, 

die dienen voor  het groote verkeer. r  dergelijke bouwwerken 

worden grootendeels door Staat of gemeente zelf uitgevoerd. 

*) t eerste gedeelte van deze belangrijke bijdrage komt voor  op de 
bladzijden  en  van den jaargang  van het Bouw-
kundig Weekblad. 

e geheele bijdrage komt voor  in het d , uit-
gegeven in Nov.  en heeft haar  ontstaan te danken aan het ver-
handelde in eene vergadering der  Vereeniging van Burgerlijk e , 
gehouden op  Aug.

anderdeels langs den weg van concessie-aanvraag verkregen; in 

dit laatste geval kan de concessie-gever, hetzij  dan de Staat of 

de gemeente, voor  het gunnen der  concessie de voorwaarde stellen, 

dat de ontwerpen der  werken de goedkeuring van den concessie-

gever  moeten erlangen, terwij l tevens bij  den bouw van hooger-

hand een wakend oog op de uitvoering kan worden gehouden. 

Gewoonlijk ontbreekt dergelijk toezicht dan ook niet. Neemt men 

nu nog in aanmerking, dat zeer  vele bouwwerken om andere 

redenen, bijv. : de nabijheid van waterkeeringen, het verleenen van 

subsidie, enz., de goedkeuring van hoogerhand moeten erlangen, 

dan blijk t hieruit reeds, dat het preventief optreden van Staat of 

gemeente nu reeds in zeer  vele gevallen geschiedt. 

Om dit practisch verder  uit te breiden, gaat o. i. niet; de weg, 

om regelen voor  bouwkunst te geven, is vroeger  reeds als on-

mogelijk aangegeven. e eenige weg zoude zijn, om alle bouw-

werken aan het oordeel van vanwege den Staat of de gemeente 

aangestelde ambtenaren te onderwerpen. r  ook hiertegen 

verheffen zich tal van bezwaren; eerstens zou hiervoor  een zoo 

groot personeel noodig zijn, dat hieraan ontzettende kosten zouden 

zijn verbonden, maar  bovendien zou van dit personeel een zoo 

algemeene kennis van verschillende takken van bouwkunde moeten 

worden gevorderd, als niet daarvan kan worden verwacht. 

El k bouwwerk eischt toch afzonderlijke studie; de groote uit-

breiding van de ingenieurs-wetenschap heeft op velerlei gebied 

specialiteiten in het leven geroepen en zeker  is het niet tc ver-

wachten, dat ambtenaren, die alle soorten van werk moeten be-

oordeelen, van deze allen een diepgaande studie kunnen maken, 

en in alle onderdeelen zich op de hoogte kunnen stellen van den 

vooruitgang der  wetenschap. e nutti g en noodig ook, komt het 

nu reeds voor, dat de uitgeoefende controle belemmerend op den 

vooruitgang van sommige zaken werkt. 

s dus langs dezen weg een meer  preventief optreden van Staat 

of gemeente niet gewenscht, zoo kan dit, volgens ons oordeel, wel 

op andere wijze geschieden, en wel door  het geven van technisch 

onderwijs en het vorderen van bewijzen van bekwaamheid. Eer-

stens hebben wij  hier  op het oog, dat zeer  vele technici, vooral 

in lagere rangen, de betrekking van bouwkundige op zich nemen 

zonder  daartoe de noodige bekwaamheid te bezitten en zonder 

kennis te dragen van de wettelijke verantwoordelijkheid, die zij  op 

zich nemen. Wel wordt van iederen staatsburger  geëischt, dat hij 

bekend is met 's lands wetten, maar  hoe is het mogelijk, dat hij 

hiervan kennis draagt, wanneer  niet bij  het onderwijs in alge-

meene trekken hieromtrent inlichtin g wordt gegeven. Wi j  zouden 

daarom wenschen, dat de leerlingen op ambachtsscholen bekend 

werden gemaakt met de wetten en verordeningen, welke op hun 

vak betrekking hebben, en dat op de Staatsschool ter  vorming 

van ingenieurs, evengoed als een cursus in administratief recht, ook 

een werd gegeven, die den aanstaanden architect of ingenieur  bekend 

maakt met zijne civiel- en strafrechtelijk e verantwoordelijkheid. 

Een tweede middel, waardoor  van hooger hand preventief zoude 

kunnen worden opgetreden, is door het oprichten van een of meer 

scholen voor  opzichters. k zouden ambachtsscholen, zooals 

die in sommige gemeenten bestaan, met eenige uitbreidin g in dat 

onderwijs kunnen voorzien. Wi j  bepalen ons er  hier  toe, met op 

te merken, dat, wil men van hooger  hand preventief optreden, men 

de opleiding van bekwame opzichters ter  harte moet nemen. 

Eindelij k vermeenen wij , dat de Staat, behalve door  het geven 

van onderwijs, nog preventief kan optreden door  het publiek in de 

keuze van zijn technischen raadgever  voor  te lichten, nl. door het 

toekennen van een titel, die alleen mag gedragen worden door  hen> 

die aan zekere eischen, bijv . een bepaald examen, hebben voldaan. 

Wi j  willen den weg niet afsnijden aan anderen; zij  die zich 

uitsluitend in de practij k gevormd hebben, moeten evengoed het 

recht hebben werken uit te voeren, wanneer  zij  daartoe de noodige 

bekwaamheden bezitten, en zullen zich bij  het publiek een naam 

maken, die een waarborg is voor  hun kennis en vertrouwbaarheid. 

Veelal echter  heeft het publiek te maken met onbekenden en dan 

is het zeker  een voorlichting, wanneer  het weet, dat de te kiezen 

persoon, door met goed gevolg verricht e studiën, een waarborg 

geeft voor  zijn recht, om zich aan te bieden voor  de uitvoering 

yan een bouwwerk. Wi j  zouden dit niet alleen wenschen voor 

ingenieurs, maar  ook voor  opzichters. Wi j  zouden wenschen, dat 

voor  dezen jaarlijk s de gelegenheid werd opengesteld, om een 

examen te doen en een diploma te verkrijgen , dat recht geeft tot 

het voeren van een titel. Zeker  zouden dan ook de ingenieurs, bij 

de keuze van een opzichter, hierdoor  eene aanwijzing hebben voor 

zijne meerdere of mindere geschiktheid. 

Eene eerste schrede in die richtin g is reeds gedaan in

door hel houden, vanwege het t van Waterstaat, -

del en Nijverheid, van een vergelijkend onderzoek van candidaten, 

dingende naar  een getuigschrift van voldoend afgelegd examen 

voor  opzichter  van 's s Waterstaat en het uitreiken van een 

getuigschrift aan allen, die aan de eischen van het examen-pro-

gramma hadden voldaan, onverschillig of zij  bij  's s Water-

staat werden geplaatst of niet. 

t houden van een dergelijk examen, jaarlijk s op gezeten tijd , 

meer  uitgebreid ook voor  bouwkundige opzichters, achten wij  zeer 

wenschelijk. 

t bezit van een diploma en het recht, om een bepaalden 

titel te voeren, zou zoowel den opzichter  als den werkgever  ten 

goede komen. 

Ook voor  de ingenieurs achten wij  ditzelfde van hooge waarde; 

deze zaak is reeds vroeger  in de vergadering van de Vereeniging 

van Burg. lngr s. ter  sprake gebracht; naar  ons oordeel is er  toen 

te weinig aandacht aan geschonken. r  heeft het recht zich 

ingenieur  te noemen; het groote publiek is niet bij  machte te onder-

scheiden; een bepaalde titel is gewenscht, opdat het groote publiek 

daarin een waarborg vinde voor  wetenschappelijke ontwikkeling. 

e kunst, om een bouwwerk daar  te stellen is niet alleen het 

samenvoegen van hout en steen, al maken deze daarvan onmisbare 

onderdeelen uit; het fundament van een gebouw moet zijn de 

wetenschappelijke oplossing van het voorgestelde doel. 

t publiek heeft het recht dit te eischen, maar weet niet tot 

wien zich te richten, om dit te verkrijgen . n vroegere tijden, toen 

de werkkrin g van den ingenieur  vri j  wel binnen nauwe grenzen 

was besloten, toen de staatsdienst bijna de eenige weg was, dien 

zich een ingenieur  koos, was dit minder  noodig; nu echter  de 

werkkrin g van den ingenieur  zooveel ruimeren omvang heeft 

gekregen, en het publiek in zoovele gevallen zijne voorlichtin g 

behoeft, achten wij  het zeker  in het algemeen belang, dat het worde 

ingelicht omtrent den persoon, tot wien zich te wenden. 

t is niets buitengewoons, en in andere landen bestaat ten opzichte 

van ingenieurs hetzelfde; ook hier  te lande kan er, naar  onze 

meening, geen enkel bezwaar tegen bestaan, daar  in andere tak-

ken van wetenschap ditzelfde beginsel niet alleen gehuldigd wordt, 

maar zelfs het uitoefenen van sommige particulier e betrekkingen, 

als advokaat, geneesheer, zonder  het verkrijge n van een zekeren 

graad niet geoorloofd is. Zoover  zouden wij  ook aan niet gediplo-

meerden het recht willen doen behouden, om als technisch raad-

gever  op te treden, maar  het publiek moet kunnen kiezen, en 

evenzeer  als het zijne belangen zeer  dikwijl s zal willen opdragen 

aan hen, die in rechtszaken practisch groote bekwaamheden heb-

ben verworven, doch meestal een meester  in de rechten zal ver-

kiezen, zal ook op den duur  dit zoo zijn met technici. 

n kan hiertegen aanvoeren, dat het publiek bij  machte is, om 

zich te informeeren of de bouwkundige al dan niet gediplomeerd 

is; dit is zeker  waar, maar  het doet dit niet, het  publiek is 

in de meening, dat ieder  die zich ingenieur  of architect noemt, dien 

titel draagt op grond van een met goed gevolg verricht e studie. 

Bestond niet het recht voor  ieder, om zich ingenieur  of archi-

tect te noemen, wij  zouden voorstellen dat alleen zij, die aan bij 

de wet te stellen eischen hadden voldaan, dien titel zouden mo-

gen voeren; nu kan dit niet meer, maar  zal een meer  bepaalden 

titel moeten worden gekozen. 

t best ware een titel die, kort zijnde, in de volkstaal recht 

van bestaan verkreeg; wanneer  hiertegen moeielijkheden bestaan, 

dan een titel als: ingenieur  gediplomeerd aan de Polytechnische 

School of, in navolging van de Engelschen, die door  de letters C. 

E . hun recht om den titel van civil engineer  te voeren uitdrukken , 

de letters . P. S. 

Wi j  zouden dus in het belang van het publiek wenschen, dat 

een dergelijke titel bij  de wet werd vastgesteld; bestaan hiertegen 

bezwaren, zoo zouden de ingenieurs zeiven onderling kunnen over-

eenkomen een dergelijken titel te voeren. r  deze zaak tevens 

in het belang is van den ingenieur  en dus overeenstemt met het 

doel van de Vereeniging van B. 1., zoo meenen wij  te meer, haar 

in den boezem van de Vereeniging ter  rprak e te kunnen brengen. 

 „  , . „ „ . . P.
 januari

A . W.



e «eerste Nederlandsche j  op het leven, 

tegen t en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage," 

noodigt de Nederlandsche kunstbeoefenaars uit tot het inzenden van 

ontwerpen voor een  ten dienste van bovenge-

noemde , ten einde te worden opgehangen in Stations, 

wachtkamers, koffiehuizen, enz. 

Voor deze prijsvraa g zijn de navolgende voorwaarden vast-

gesteld : 

i ° . e inzenders zijn geheel vrij , zoowel in hunne compositie 

als in de wijze van uitvoering hunner  teekening, daar  geen enkele 

wijze van reproductie is buitengesloten. 

e ontwerpen moeten geen schetsteekeningen. maar  zoodanig in 

details uitgevoerd zijn, dat zij  voor  reproductie kunnen dienen. 

e allegorische voorstellingen of emblemen op de teekening aan 

te brengen moeten toepasselijk zijn in de eerste en voornaamste 

plaats op de levensverzekering en voorts op de verzekering tegen 

het geldelijk nadeel voorspruitende uit lichamelijk e ongevallen te 

land en te water. 

t biljet moet eene afmeting hebben van  X  buiten-

werks en het navolgende inschrift , duidelij k op een afstand lees-

baar, bevatten: 

 gevestigd te 's Gravenhage, -

dij k N°. k kapitaal /

e ontwerpen moeten worden ingezonden uiterlij k  Februari 

 aan het Bureau der j  (alsdan nog Buitenhof

te 's Gravenhage. 

Zi j  moeten voorzien zijn van een spreuk of motto en worden 

begeleid door  een verzegeld couvert, bevattende den naam en de 

woonplaats van den inzender. Buiten op het couvert moet dezelfde 

spreuk of hetzelfde motto geplaatst .ij n met het correspondentie-adres. 

e volgende bekroningen worden uitgereikt: 

een prij s van /  een premie van /

e heeren J. Bosboom, mr. J. G. Patijn en J. A. B. Stroebei, 

allen te 's Gravenhage, zullen uitmaken de jur y van beoordeeling. 

e bekroonde] ontwerpen blijven het eigendom van de -

schappij  ; de overigen, uitgezonderd die welke eventueel mochten 

worden aangekocht, worden binnen dri e maanden ter  beschikking 

gesteld van de out werpers, hetgeen per  advertentie in de

en  zal worden bekend gemaakt. 

Na de toewijzing der  bekroningen zullen alle ontwerpen eenige 

dagen voor de inzenders op een nader aan te wijzen plaats 

worden tentoongesteld. 

e directie is bereid nadere inlichtingen te verstrekken. 

B. JANSE

. N . 

 1888,

van 

d. 

Er wordt verlangd een ontwerp voor een vrijstaande vaste 

 voor  een orkest van  muzikanten. 

e keuze der  materialen wordt vrijgelaten. 

Een platte grond, opstanden en doorsneden op eene schaal 

 a  met de noodige détails op eene schaal van  a

Een memorie van toelichting. 

Voor het best gekeurde ontwerp wordt een prij s uitgeloofd 

van  - met het diploma der  vereeniging; voor het daarop 

volgende het diploma der  vereeniging. 

e met den prij s en premie bekroonde ontwerpen worden 

het eigendom der  vereeniging. 

e jur y van beoordeeling zal bestaan uit  leden der  ver-

eeniging, terwij l de namen der  jury-leden minstens eene maand 

vóór de inzending der  ontwerpen in de vakbladen zullen worden 

bekend gemaakt. 

 All e ontwerpen zullen voor de leden en belangstellenden 

worden tentoingesteld te

e on'werpen worden vrachtvri j  ingewacht vóór of op den 

 Apri l  bij  den Secretaris der  vereeniging. 

 Aan deze 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. 

. . ,

J. P. , ie

Op de prijsvraa g voor  eene boerderij , in 't vorige jaar  uitgeschre-

ven door de Vereeniging tot bevordering van bouwkunst, te Gro-

ningen zijn ingekomen  ontwerpen onder  de navolgende motto's. 

. Snippertijd , a fin  couronne l'oeuvre,  Ora et labora, 

 Nederland,  Pan,  Quot capita tot sensus, t 

 P. . A.,  Sedille,  Nijverheid,  Eendracht,  Entreprise, 

 Seebach. 

Bij  en  ontbreken de correspondentie-adressen. 

Van het ontwerp No.  dat met den eersten prij s bekroond 

is, is bij  het openen van den naambrief gebleken vervaardiger te 

zijn, de heer B. J. Boswinkel, bouwkundige bij  de Staatsspoor-

wegen te Groningen; het met den  prij s bekroonde ontwerp is 

No. , van den heer  G. F. Grönert te Utrecht. 

e ontwerpen waren  Januari j. l . publiek tentoongesteld, en 

zijn door  vele belangstellenden bezichtigd. 

Op den isten Februari a. s. zal de aanbesteding plaats hebben 

van den bovenbouw van de ijzeren overkapping der  perrons van 

het Centraal-Station te Amsterdam. 

Op den isten Februari  moet het werk geheel gereed 

worden opgeleverd' 

Er zullen met zekerheid twee-, wellicht echter  meerdere der 

reeds staande splanten afgebroken moeten worden, om op nieuw 

te worden gesteld. 

Voor het stellen der  overkapping zal nog een tweede steiger 

noodig zijn, geheel gelijk aan die welke is gebruikt bij  het stellen 

van het bestaande gedeelte der  overkapping. Beschrijving en 

teekening van dien interessanten steiger is vroeger  gegeven in 

in het Weekblad N ° .  van i

Volgens de plannen van den heer  J. . Trooster , archi-

tekt te Zwolle, zal aldaar  worden gebouwd eene badinrichting ) 

voor  warme baden, douches, enz. e kosten zijn begroot op /

Volgens het plan zullen in de inrichtin g worden gemaakt

badkamers, n 1.  voor  dames ie klasse,  voor  dames  klasse, 

 voor  heeren ie klasse,  voor  heeren  klasse, en  voor ge-

neeskundige baden; voorts zullen aanwezig zijn  wachtkamertjes, 

 bureau,  linnenkamer,  machinekamer, bergplaatsen, enz. 

e heer . P. N. , civ. en werktuigk . ingenieur, 

heeft, behalve zijn ingenieursbureau te , W. de With -

straat  een tweede zoodanig bureau opgericht te , 

Berlikumer . 

n de  van  dezer  wordt gemeld, dat voor 

't eerst in Nederland gebruik wordt gemaakt van een veiligheids-

steiger, bij  het maken der  ijzeren overkappingen op het nieuwe 

station te 's Gravenhage. 

e berichtgever  schijnt echter  niet goed op de hoogte te zijn 

geweest, daar  reeds bij  het stellen der  perron-overkapping van 't 

Centraal Station te Amsterdam, een dergelijke steiger  is gebruikt, 

die van belangrijk grootere afmetingen is als die te 's . t 

is dezelfde steiger, in een vorig bericht van dit blad vermeld. 

e g van België, die jaarlijk s een wetenschappelijke prijs -

vraag uitschrijft , heeft tegen  een prij s van  frs. uitge-

loofd voor de beste beantwoording van de vraag, hoe men op de 

goedkoopste wijze groote steden, in het bijzonder  Brussel, over-

vloedig van goed drinkwater  kan voorzien, ook met het oog op 

vermeerdering van het aantal inwoners. n uit alle 

landen kunnen mededingen naar  dien prijs . 

n gebruik in de

synagoge , Badinrichtingen , Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Sedert . Israëlitisch e Gemeent e

 van den r  te  bij 
 Woning van den r  te r  en Woonhuis van de n 

 te  te  te 
 te e  van het  te.

Vill a  firma  te  Woning van den .
 te  te  te

(6 .  te  te  enz. enz. 

n aanleg bij  de n  en  te

Vertegenwoordige r . S. . , Amsterda m 
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 Profielen naar 
verkiezing  en

 in alle houtsoorten, worden op bestelling in korten tij d geleverd, 

van goed gedroogd hout. 4 4 0 5 

N . 
Versierin g van deuren , lijste n en geheel e vertrekke n met Carto n Pierre , 

volgens teekeningen.  en andere

 Amöneburg  44°6 
levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den eisch 
der werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
G  Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 

- ^ T " s in de voornaamste steden. 

e 

1869. 

 1870 ..'(,'.: 

1873. 

1880. 

 1879 j 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed 

strijd . 

1879. 

lOxploitsiti o der n van de Val Travers. 
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VAN 

VUL DE TilUFIIS 
Gecomprimeerd e Asphaltwegei i endit o ftorschvloereii.  Werken in Asphalt -

Nastie k voo r Trottoirs , Skating-Binks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en ülagazijnvloeren . Gangen . Veranda' s Hrug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuudeeriugeu , Stallen , enz., enz,, euz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 

 Bedekkingen enz., gelieve meu  te ailresseereii 
uan  8,

Zilvere n Medaill e Imsterdan i 1883. 
T E

G . 
N 
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W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b. h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

. 
Agent vooi Nliliton s & Co.

.. A. Ja mines te

Verder  alle mogelijke w artikelen en ijzer-
p aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 

strekt worden. 
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 zullen op g  Januari 

e. k. 'snam. ten  ure ten e in het 
openbaar : 

1°. t bouwen van eene school 
voor  lager  onderwij s op een 
terrei n aan de westzijde van 
de e vaart , alsmede het 
maken en leveren van de voor 
die school benoodigde meu-
belen. 

2°. t bouwen van eene wonimr 
voor  den bewaarder  der  te bou-
wen school op voormeld terrein . 

e voorwaarden inet teekeningen liggen 
ter  inzage tev Gemeente-Secretarie op alle 
werkdagen  des voorin.  tot 'snam.
ure van Vrijda g  Januari c. k. af, terwij l 
gedrukte exemplaren van dien dag af zijn 
te bekomen a /  per  stel. 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden Vrij -
dag  Januari e. k 's morgens ten  ure. 
terwij l inlichtingen t\j bekomen  bij  den 
Gemeente-Architect; tusschen den dag der 
aanwijzing en dien der  besteding,'s morgens 
tusschen  en  ure, Bureau Gemeentewer-
ken, t

 E. A. , 
 Januari

. 

The St.Pancras n Work 
Company, . 

n T r a p p e n 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

TAAL tl W i l l , 
alwaar een Sta l en Bo x op ware 

groott e tc bezichtige n is . 
Geïllustreerd e Catalogusse n op 

aanvrage . 

JAN' . — , 
(JEIIonV PERMANENTE TENTOONSTELLING VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT 

BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 

Behaalden dr hnotjnfe onderscheidingen op verschillende  Tentoonstellingen 
ah prijzen van f — Gouden en Zilveren

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende
 geplaatst.

 s  i

 en

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 ) cn 

ongedierte . Grooter e duurzaamheid , o m d a t he t h o u 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 . 

t voor  Nederland.

Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

t  is bet eenige afdoende middel tegen  en e 
i>-werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Gelieve op Voornaam eu Adrew te letten. 

J
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G 'S ,  Januari  Na eene welkomstgroet 

van den Voorzitter , ter  gelegenheid der  eerste vergadering in dit 

jaar , de mededeeling dat de heer  W . B. v. d tot penning-

meester  is benoemd, en het aannemen van  nieuwe leden, 

verkreeg de heer  G. J. e het woord, die op zich had geno-

men een voordracht te houden in de plaats van den heer  J. . 

. 

e heer , wijzende op de weinige dagen die beschik-

baar  waren om zich voor  te bereiden, wenschte iets mede te deelen 

over  en verstrekt eenige autographiën, te 

raadplegen bij  de voordracht. Op die platen zijn aangegeven 

eenige typen van fabrieksschoorsteenen volgens de heeren Fradet 

et Toisoul, ondernemers van dergelijke werken te Parijs. n 

vindt er  verschillende soorten, al naar  gelang de afmetingen van 

 tot  fr. , gebouwd van gebakken steen, enkele met 

bekleeding van vuurvasten steen tot aan de eerste snijding en een 

scherm in het midden, zoowel van ronden als van achtkanten vorm. 

Ook zijn voorgesteld eenige vrijstaande schoorsteenen uit ons 

land in lateren tij d opgericht, waaronder  die van de -

lische inrichtin g aan de e te Amsterdam, die van 

het stoomgemaal voor  de waterverversching van 's e en die 

van het scheikundig laboratoriu m te , de reuzen schoor-

steen van de fabriek St. x te Glasgow, enz. 

e geachte spreker  trad in uitvoerige beschouwingen over  de 

constructie en afmetingen en gaf eenige formules aan ter  bepaling 

van de dwarsdoorsneden en hoogten, de zwaarte van het muurwerk , 

de winddruk , enz., ook in verband tot het verbrui k van brandstol. 

Omtrent den genoemden reuzen schoorsteen werd medegedeeld, 

dat deze is gebouwd in de jaren  en  eene hoogte 

heeft van , en bestaat uit; een binnen- en buitenwand, 

de bovenzwaarte is . en die beneden  c  ; hij  is op 

den binnenwand besteigerd geworden ter  hoogte van . 

Ook in het district Aken heeft men een schoorsteen gebouwd 

van bijn a even kolossale afmetingen, zijnde de hoogte, met die 

der fundeering, . 

e vraag is evenwel: s hel geraden de schoorsteenen voor  het 

atvoeren van vergiftige dampen, tot zulk eene hoogte op te 

trekken en zoodoende de lucht en daardoor  de omgeving te ver-

giftigen? n kan daarop zeer  stellig antwoorden, dat het veel 

beter  is den rook door  kanalen te voeren in den grond en zoo-

doende die vergiftige dampen als het ware te neutraliseeren. 

e schoorsteen van het chemisch laboratorium te , door 

spreker  in  gebouwd, werd nader  verklaard en gewezen op de 

eigenaardige inrichting ; door  verschillende kanalen namelijk komen 

de dampen uit in een moederkanaal, welk laatste in den eigen-

lijke n schoors'een uitmondt. Verder  is deze ter  bevordering van de 

trekking , boven . wijder  dan beneden, aldaar  afgedekt, en 

zijn ter  zijde, rondom de openingen gemaakt waaruit de rook 

ontsnapt. e inrichtin g wordt in het algemeen zeer  aangeraden 

ter  voorkoming van inregenen. 

e fabrieksschoorsteenen die in de laatste jaren, ook in ons 

land door  den heer  Cu-stodis uit  zijn gebouwd, werden 

meer  uitvoerig besproken en daarbij  gewezen op de samenstelling 

met  steenen van verschillende afmetingen. e openingen van 

die steenen worden boven elkander  geplaatst, zóó dat de mor-

tel daarin doordringt en aan het lichaam de noodige stabiliteit 

geeft. e heer  Custodis maakt geene fundeeringen, doch levert 

zelf de specie: hij  heeft dan minder  risico en daardoor  zijn de 

prijzen billijk . l de bouw zeer  geroemd wordt, betreurde 

spreker  het niet ten onrechte, dat onze industrieelen zich dat 

werk laten ontnemen. 

Nadat door  een der  leden de bouw van den onlangs opgerichten 

. hoogen schoorsteen der  faience fabriek van den heer  Wolf f 

von Gudenberg te 's e nader  was besproken, ook wat betreft de 

gemakkelijke wijze van werken op een hoogst eenvoudigen steiger 

daar  binnen, en een ander  lid had gewezen op de vergiftiging 

van het water  in den omtrek van een der  hooge schoorsteenen 

van een chemische fabriek in , — zegt de Voorzitter 

den heer e dank voor  zijne hoogst belangrijke mededeelingen, 

met groote ingenomenheid gehoord, en voor  de praktische wenken, 

te meer  op prij s te stellen omdat vele formules niet voor  allen 

even gemakkelijk zijn toe te passen. 

G ,  Januari  Gecombineerde vergadering 

van de j  tot Bevordering van Nijverheid, afdeeling 

Amsterdam, met de Vereeniging ter  bevordering vin Fabrieks-

en , de j  tot Bevordering der 

Bouwkunst en het Genootschap Architectur a et Ainicitia . Als 

spieker  had zich de heer  J. P. Theunissen, adjunct-directeur  van 

het stedelijk gasbureau te Amsterdam beschikbaar  gesteld om het 

onderwerp in behandeling te nemen :

t voor  particulieren en industrieelen zoo gewichtige onderwerp 

is voor  de leden van de j  tot Bevordering der  Bouw-

kunst, niet meer  nieuw. 

Nadat dit onderwerp reeds in de najaars-vergadering van Sep-

tember  te m ter  sprake was gebracht, heeft de -

schappij  het door  haar  uitgegeven  en ook het

 voor  alle mededeelingen en opstellen, dit onderwerp be-

treffende, ter  beschikking gesteld. 

Een groot aantal opstellen in het  en in het

der j  tot bevordering der  Bouwkunst geplaatst, hebben 

er  zeker  niet weinig toe bijgedragen, dat allengs over  dit onder-

werp meer  licht werd verspreid; wij  aarzelen daarom niet te ver-

klaren, dat die j  zich ook op dit gebied verdienstelijk 

heeft gemaakt. t gerustheid kunnen wij  de door  haar  in de 

laatste jaren uitgegeven werken voor eene nadere studie van het 

roolcvraagstuk aanbevelen. 

n de inleiding van zijne lezing maakte de heer  Theunissen 

dan ook de opmerking, dat dit onderwerp reeds door andere 

verenigingen voor  langeren tij d in behandeling genomen was en 

het verwondering moest wekken, dat dit niet reeds lang door  de 

j  tot bevordering van Nijverheid was geschied, op 

wier  weg het toch lag. Gaarne had hij  de vereerende taak op 

zich genomen om over  het genoemde onderwerp een lezing te 

houden. 

n de heer  Theunissen zeide, komt ongeveer  op het vol-

gende neer. 

Bij  eene studie van het rookvraagstuk zijn theoretische, eenigs-

zins ingewikkelde berekeningen en beschouwingen onvermijdelijk ; 

hij  wenschte echter  slechts cijfers te geven, die iedereen kan 

nagaan. Spreker  toonde aan, dat bij  onvolkomen verbranding, 

waar  deze ook moge plaats hebben, zoowel bij  gasvormige als bij 

vaste brandstoffen, rook ontstaat, "di e mets anders is dan onver-

brande koolstof. 

Bij  eene gasvlam kon men zich hiervan overtuigen, wanneer 

men een koud voorwerp in de vlam plaatst, dat na kotten tij d 

met koolstof bedekt zal zijn. Spreker  achtte deze in de lucht 

zwevende koolstofdeeltjes ongezond, daar  zij  een gevoel van onbe-

haaglijkheid te weeg brengen; in hoever  eene meer  of minder 

groote hoeveelheid ingeademde koolstof meer  of mindei schadelijk 

voor  de gezondheid was, moest aan het onderzoek van doktoren en 

physiologen worden overgelaten. Verder  toonde spreker  aan, dat 



in de groote steden ook het daglicht door  den rook sterk ver-

minderd en de nevelvorming begunstigd wordt; volgens zijne 

mededeeling had men in r  en in n gevonden, dat 

van de totale hoeveelheid steenkolen, welke men in deze steden 

verbruikt , ongeveer  in de fabrieken er  in woonhuizen ver-

brand worden. 

Voor  de meeste steden hier  te lande meende hij  te mogen aan-

nemen, dat deze verhouding voor  de fabrieken gunstiger  was. 

waardoor  de meeste rook door  de stookinrichtingen der  woonhuizen 

zou gevormd worden ; spieker  ontkende echter  niet, dat de toe-

stand in de nabijheid eener  fabriek, alles behalve gunstig voor 

de bewoners is. Aan het stedelijk bestuur  moest daarom de 

verplichtin g worden opgelegd er  voor  te waken, dat zulke erger-

lijk e toestanden, die de gezondheid van menschen ondermijnen en 

en aan de gebouwen mateiieele schade veroorzaken, niet meer 

kunnen voorkomen. 

Vooral bij  spoorwegstations, bij  heitoestellen en bij  vele fabrie-

ken achtte spreker  het luchtbederf door  rook enz., ondraaglijk . 

j  kwam vervolgens tot de vraag: >

 Bij  het uitsluitend gebruik 

van gas kan de rook geheel worden voorkomen, daar  men hierbij 

het gas met de verbrandingslucht zoodanig en in zulke hoeveel-

heid kan vermengen, dat alleen eene volkomen verbranding moet 

plaats hebben, waarbij  de producten der  verbranding slechts kool-

zuur  en water  zijn, die men het beste door  een schoorsteen naar 

buiten afvoert. 

Geheel anders zijn volgens den spreker  de omstandigheden bij 

het gebruik van steenkool; deze moet eerst in brandbare gassen 

worden omgezet, om dan ook dadelijk verbrand te worden, wat 

nog al — om geen verlies te hebben — met vele moeilijkheden 

gepaard gaat; deze moeilijkheden bestaan in de goede verdeeling 

van de brandstof op den rooster, de geregelde luchttoevoer, goede 

hoogte der  schoorsteenen enz., waardoor  iedere stookinrichtin g 

eene studie op zich zelf noodzakelijk maakt. 

Wanneer  men al bij  geoefende stokers van stoomketels

verschil in de verdamping geconstateert heelt, hoe groot moet -dan 

niet het verschil in het verkregen nutti g effect bij  huishoudelijke 

stookinrichtingen zijn. Volgens den heer  Theunissen varieert het 

nutti g effect van huishoudelijke stookinrichtingen tusschen  en 

 waaarlij k gering genoeg om te trachten de stookinrichtingen 

te verbeteren. 

Bij  stoomketel-stookinrichtingen heeft men volgens den spreker 

in de laatste jaren vele verbeteringen aangebracht, waaronder  de 

voornaamste en de beste dezer  stookiniichtingon die van Ten-

brin k kan genoemd worden; belanghebbenden verwijst hij  op de 

literatuu r  die hierover  bestaat, en vooral op het Bouwkundig 

Tijdschrif t  deel  tweede stuk, waar  deze stookinrichtin g 

benevens vele andere, zeer  uitvoerig zijn behandeld; ook noemt 

hij  voor  de rtudi e nog: «Bericht über die Smoke abatement 

Exhibition "  en het Tijdschrif t der j  tot bevordering 

van Nijverheid,

Ofschoon bij  het gebruik van coke geene rookontwikkelin g plaats 

heeft, zoo noemt spreker  dit slechts eene halve maatregel, daar 

coke als brandstof voor  stoomketels niet geschikt is en deze vecb 

door  de te sterke plaatselijke verwarming, te lijden hebben als-

mede ook door  het zwavelgehalte der  coke. n mag ook niet 

in alle gevallen besluiten, dat de afwezigheid van rook eene 

oorzaak van volkomen verbranding der  coke is; de gassen ont-

wijken hierbij  meestal onzichtbaar door  den schoorsteen, toch 

valt niet te ontkennen, dat door  de toepassing van vulkachels, 

welke met coke gestookt worden, reeds veel gewonnen is. Voor 

kleinere vertrekken en als brandstof voor  de keuken acht de 

heer  Theunissen nu het steenkoolgas bijzonder  geschikt, daar  men 

hierbij  niet alleen eene volkomen verbranding verkrijgt , zonder 

ontwikkelin g van rook. maar  in de meeste gevallen ook nog aan 

brandstof bespaart, daar  het voor- en nabrandeu der  fornuizen 

hier  geheel weg kan vallen. Ofschoon het volkomen gelijk is, of 

men het gas met lichtgevende of niet-lichtgevende vlam verbrandt, 

zoo verdient toch bij  de keukenfornuizen, de niet-lichtgevende 

vlam de voorkeur. e gaten voor  toevoer  van verbrandingslucht 

moeten dan echter  op zijde worden aangebracht, om ze niet te 

doen verstoppen door  het overkoken van spijzen enz. 

Ook voor  drijfkrach t wordt volgens den spreker  het gas reeds 

zeer  veel gebruikt. 

t gebruik van lichtgas heelt echter  eene schaduwzijde:

 die de algemeene toepassing in den weg 

staat; verlaging der  gasprijzen is hier  het eenigste doelmatige mid-

del, waartoe achtereenvolgens de gasfabrieken dan ook besluiten. 

Vervolgens werd door den heer  Theunissen het generatorgas 

en het watergas besproken, waarbij  hij  opmerkte, dat het water-

gas ook in de fabriek der  heeren van n &  C°. te Weesp 

gebruikt wordt, alsmede op grootere schaal in Amerik a en in 

. Volgens dezen spreker  bevat het lichtgas  het 

generatorgas  en het watergas  koolstof van het ge-

wicht der  voor  het maken verbruikt e zuivere steenkolen, terwij l 

de theoretische temperaturen, die bij  de verbranding dezer  gassen 

kunnen worden bereikt, resp. bedragen  Cels.,  Cels. 

en  Cels. Uit zijne beschouwingen trok spreker  de con-

clusie, dat ontegenstrijdig het watergas als de brandstof der 

toekomst moet worden beschouwd, omdat dit het eenigste gas is, 

waarbij  men het grootst mogelijk nutti g effect bij  dc verbranding 

kan bereiken; vooral ook gelooft hij , dat het goedkoop te leveren 

watergas den kleinen industrieel van voordeel zal zijn, waardoor 

eene niet gewenschte ophooning van werkkracht op enkele plaatsen 

kan worden voorkomen e  eene meer  verdeelden arbeid aan allen 

ten goede komt. 

t de woorden dat alleen door  toepassing van het watergas 

de ideale wijze van het rookvraagstuk zijne oplossing zou hebben 

gevonden, sloot spreker  zijne belangrijk e lezing. 

e heer  Symons uit m stelde nog de voordeelen van 

het generatorgas in het licht en toonde aan, dat ook de toepassing 

van centrale verwarming eene vermindering van rook in de steden 

teweeg bracht, waarbij  hij  in het bijzonder  over  stoom-luchtver-

warming en over  een soort stoomverwarming ) sprak, waarbij  de 

verbranding automatisch, door  meerdere of mindere afsluiting van 

de noodige verbrandingslucht geregeld wordt. e heer  Verschuur 

sprak nog over  oliegas en de heer  Eindhoven over  watergas. 

Ten slotte drong de heer t aan op het nemen van een be-

sluit, en werd door  den Voorzitter  der  vergadering medegedeeld, 

dat het gehoorde op dezen avond ter  kenniszoude worden gebracht 

van het r  van de j  tot bevordering van 

Nijverheid . 

Nadat door  den heer  Schuurman, directeur  der  publieke werken 

te Amsterdam, namens dt genoodigden op deze vergadering was 

dank gezegd voor  de ondervonden gastvrijheid, werd de vergade-

rin g ge loten.

G "  TE . iS Januari. r  ont-

stentenis van den Voorzitter  en den Vice-Voorzitter  werd de 

vergadering door  den  Secretaris, als waarnemend President, 

geopend. Na de huishoudelijke werkzaamheden verkreeg de heer 

 de Jongh het woord om eene voordracht te houden betreffende 

de alhier  in aanbouw zijnde stations-gebouwen met overkappingen 

van de . n . e heer  de Jongh, 

aan wien een deel van de leiding der  werkzaamheden is toe-

vertrouwd, leidde zijn ontwerp in door  een woord te wijden aan 

de geschiedenis van het station «den , dat in  werd 

opgericht. s had men over  't algemeen nog weinig ver-

wachting van de toekomst der  spoorwegen; van daar  dat men 

bij  de inrichtin g der  stations nog al eenvoudig te werk ging. n 

't eerst had bedoeld station slechts een houten veranda boven 

het perron, doch in  maakte deze plaats voor  de thans nog 

aanwezige ijzeren overkapping, welke echter  voor  de nieuwe 

spoedig zal moeten wijken; ook werd toen de asphalt-bevloering 

op het perron gemaakt. n  gingen er  per  dag slechts zeven 

treinen naar  Amsterdam en zeven naar , terwij l des 

Zondags in elke der  beide richtingen acht treinen vertrokken. 

n weet hoezeer  dat verkeer  is vermeerderd. t kon dan 

ook niet anders of hiermede ging de behoefte aan uitbreidin g 

van stations-emplacement met gebouwen gepaard. Van daar  dat 

men eenige jaren geleden reeds plan had tot vergrooting over 

te gaan en, om die reden, alleen de hoog noodige reparatiên aan 

de gebouwen deed geschieden. Vele moeilijkheden deden zich 

aanhoudend voor, zoodat eerst in  definitief met het maken 

der algemeene plannen en in  met de uitvoering der  ge-

bouwen werd aangevangen. 

 Volgens zooeven ontvangen circulair e blijk t ons, dat deze stoom-

verwarming onder  den naam: „Zelfregelende (lage druk) Stoomverwarming" 

hier  te lande wordt uitgevoerd door  den heer . J. Wolterte Amersfoort. 

Elk station, hoewel tot eene zekere klasse behoorende, heeft 

zijn bijzondere eischen; zoo ook hier. Spreker  maakte, door  ver-

scheidene teekeningen, daartoe in het vergaderlokaal opgehangen, 

aan allen duidelij k hoe de nieuwe inrichtin g zal zijn. t oude 

gebouw blijf t bestaan en wordt eenigszins gewijzigd, waardoor 

eenige der  benoodigde lokaliteiten worden verkregen. e ingang 

aan dc stadszijde blijfro p zijne plaats doch zal, na de voltooiing, 

leiden tot een verhoogd perron, van waar  men door  een tunnel 

onder  de baan naar  het tweede perron kan komen; deze tunnel 

is . breed en . hoog. Aan dit perron staan de verschillende 

nieuwe gebouwen, als: het gebouw der  wachtkamers voor  ie,

en  klasse, het gebouw voor  den dienst, het bagage-gebouw en 

het retirade-gebouw, allen zeer  ruim ingericht en, waar  verwar-

ming noodig is, zal deze geschieden door heete lucht. t perron 

heeft ter  wederzijden van de gebouwen eene breedte van . en 

strekt zich. behalve ter  lengte van de overkapping, welke . 

bedraagt, ook nog ver  daarbuiten uit. Al s uitgang dient een af-

zonderlijk e tunnel van dezelfde afmetingen als de reeds genoemde. 

r  velen wordt het groote nut der  tunrels voorbij  gezien door 

den last van het trappenklimmen, doch, ter  vermijdin g van gevaar, 

vooral bij  groote drukte, zijn de tunnels eigenlijk onontbeerlijk te 

achten. r  dikwijl s twee treinen gelijk aankomen, zal voortaan 

voor  elke der  beide richtingen ééne der  zijden van het tweede 

perron tot het in- en uitstappen dienst doen, waardoor  veel ver-

warrin g en gedrang worden vermeden. r  spreker  werden nog 

vele bijzonderheden medegedeeld o. a. ook omtrent de fundeering, 

waarbij  z. g. holle pijler s zijn toegepast, daar  het geheel ont-

graven op de benoodigde diepte te veel gevaar  opleverde voor 

de baan. e pijler s hebben eene middellij n van . 

binnenwerks en zijn gemetseld van put-steen, begonnen op een 

houten rand, en na de zakking tot op de zandplaat, volgestort 

met beton. Sommige dier  pijler s zijn vierkant en hebben dikker 

wanden. e overkapping, welke zich geheel over  de nieuwe ge-

bouwen uitstrekt en in aansluiting komt met het oude gebouw, 

heeft drie spanningen, resp. van  en . naast elkander-

e gebouwen, enz. zijn aangenomen door  den heer  Taverne en 

de ijzeren kap door de firma  Enthoven, beide te 'sGravenhage, 

welke laatstgenoemde firma  dit werk verkreeg, in concurrentie 

met het buitenland. t i a. s. moeten de werken zijn voltooid. 

e algemeene leiding der  werkzaamheden vanwege de , 

is opgedragen aan den heer . Tol , hoofdopzichter  bij  de . 

. 

e kunstbeschouwing, voor  dien avond aangeboden door den 

heer  J. P. J. , bestond in:  van 

Gerlach. e heer e vestigde ook nog de aandacht op eene 

teekening, door  hem voor  eenigen tij d gemaakt ter  reproductie 

in  welke teekening nog al had geleden en 

veranderingen had ondergaan zonder  zijn voorkennis, hetgeen door 

hem werd betreurd en daarom aan de leden werd medegedeeld. 

e heeren C. , C. T. J. s r  en A . Salm

G.Bzn. hebben de benoeming tot vorming der  jury , ter  beoor-

deeling der  antwoorden op de prijsvraag:

welwillend aangenomen. E . 

n het jaar  werd te Parij s eene vereeniging opgericht 

onder  den naam van Société Centrale des Architectes, die bij  de 

wet van  Augustus  werd gedecreteerd te zijn van openbaar 

nut. Zij  neemt in 't algemeen als leden aan allen, die zich wenschen 

te vereenigen ter  verdediging hunner  rechten, die zij  als beoefenaars 

der bouwkunst meenen te hebben. 

Vele nuttige instellingen zijn, gedurende haar -jari g bestaan 

tot stand gekomen. 

Tot aan het einde van het vorige jaar  echter, bezat de : Société" 

geen ander  eigen orgaan dan haar  «Bulletin mensuel", in bescheiden 

vorm en daarom van weinig invloed, waarin zelfs geen plaats beschik-

baar  was voor  de rapporten der  commissi cn uit de Vereeniging, 

die belangrijke onderwerpen over  verantwoordelijkheid, prijsvragen, 

hygiene, archeologie enz. behandelen. Slechts in bijzondere gevallen) 

meer  van particulieren aard, riep de Vereeniging de gastvrijheid 

in van een of ander  technisch tijdschrift . 

Sedert geruimen tij d reeds was zij  er  echter  op bedacht een 

eigen orgaan te stichten, waardoor  zij  in uitgtbreideren zin en 

meer  onmiddelijk voeling konde hebben niet alleen met hare 

leden,  tevens met allen die belang stellen in de bouwkunst. 

e gekoesterde wenschen zijn thans vervuld geworden door  het 

verschijnen, op  Jan. j. l , van het eerste nummer van een nieuw 

blad, , Journal hebdomadaire de la Société Centrale 

des Architectes Francais." 

t blad wordt uitgegeven onder  toezicht van eene commissie, 

door dc Société Centrale benoemd en wier  taak in hoofdzaak is 

elke buiten de peiken gaande aanval of krietiek , tegen personen of 

werken, te weren. t programma omvat natuurlij k alle vraag-

stukken die den architekt belang kunnen inboezemen. All e rap-

porten, die van de Vereeniging uitgaan, worden nu in het blad 

openbaar  gemaakt. Zij  vooral kunnen een belangrijk gedeelte van 

den inhoud vormen, daar  telkens wanneer  zich een ol ander 

vraagstuk van belang omtrent bouwkunst opdoet, door  de Ver-

eeniging eene commissie wordt benoemd, die tot taak heeft een 

rapport uit te brengen, dat op uitgebreide wijze wordt verspreid, 

om aan publieke instellingen die inlichtingen te verstrekken, die 

dezen behoeden voor  het nemen van maatregelen welke niet zijn te 

rijme n met het belang van den architekt en van allen die eenig 

onderdeel beoefenen van het bouwvak. r  worden het 

publiek en dc instellingen zelve gebaat. 

Onder  het; protectoraat van de Société kan het blad een k 

orgaan der  Fransche architekten worden, dat ook door vele bui-

tenlandsche vakgenooten meer  dan eens zal worden geraadpleegd 

zoowel wat den tekst als wat de platen betreft. 

t hoofd der e berust bij  den heer  A . . A . . 

wiens adres is in den zetel der  Société Centiale des architectes, 

 Boulevard St. Germain, Paris.  uitgever  is de heer , 

 rue Bonaparte. Paris. Voor  Nederland is de prij s  fr . 

t eerste nummer geeft als eerste artikel een beschouwing 

over  den oorsprong, de ontwikkelin g en de werken der  Société, 

en over  het nieuwe blad. e ri j  der  minder  officieele stukken 

wordt geopend door eene bijdrage van den heer  Charles Garnier , 

getiteld s botics émissaires."  die even geestig en luchtig is 

geschreven als men dat van den éndnenten man gewoon is. j 

vergelijkt daarin de architekten, wie steeds het zwaard van -

cles boven het hoofd blijf t hangen, omdat zij  het doelwit zijn van 

 ieder, bij  den Azazel of den bok die bij  het zoenoffer  van het 

volk , beladen met de vervloekingen van al de ver-

dorvenheden van het volk, onder  luide kreten naar  de woestijn 

werd terug gejaagd. e tijden zijn veranderd, maar  de mensche-

lijk e hartstochten moeten nog steeds worden bevredigd. d 

heelt daarom de plaats van den zondenbok moeten innemen, — 

 dit is de architekt. 

Evenwel, zegt de schrijver, dat is geen treuri g lot. n moet 

toch veronderstellen dat hij . om al de hem toegedichte fouten 

ook een niet te ontkennen macht heeft. n vergist zich, indien 

men meent dat het zwaard van s geen lichtpunt voor 

hem is. Afstand doen van zijne verantwoordelijkheid! Afzien 

 alle onrechtvaardige  wijten! Niet meer  arbeiden in den 

zin van een gewijde legende! Allons done! j  wil zijn rechi 

onverkort behouden, hij  wil niemand blootgeven; en indien een 

van de boven hem gestelder, of een zijner  ondergeschikten

fout begaat, dan moet bij  die fout voor  zichzelt bewaren, en haar 

in alle opzichten terug eischen. r  toont hij  onze macht. 

 architekt moet zich de martelaarskroon niet van de slapen 

laten rukken. Ware hij  geen slachtoffer, dan zou uier. hem als 

beul kunnen behandelen. j  moet daarom het recht blijven 

behouden om steeds de teruggedreven bok te zijn. en moedig en 

fier  te blijven wie hij  is, met die verantwoordelijkheid, die hem in 

staat stelt een ieder  te verdedigen en niemand aan te vallen. 

J  connais plus d'un, en ce monde, 

Qui  saurait en dir e autant. 

Welk een wijze les ligt in dit opstel! Vooral voor  u, critici , die 

gaarne op misslagen, volgens u begaan, wijst, zonder  te letten op 

het goede of de moeielijkheden waarmede te worstelen was; die 

afbreekt zonder  op te bouwen 

t belangstelling moet men de schreden nagaan van een 

blad, dat zijn programma ontvouwt op dergelijke wijze. Want het 

is niet onwaarschijnlijk , dat dit opstel van den heer  Garnier  de 

grondtoon aangeeft van het liberale nieuwe tijdschrift . 
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Onder de overige bijdragen in het eerste nummer vermelden 

wij  een advies van een Commissie uit de Vereeniging over  een 

geval van honorarium, eene beschrijving met platen van de 

brandweer-caserne op den boulevard van den l te Parijs, 

met goed uitgevoerde platen, eenige mededeelingen over  prijs -

vragen, enz , cn het eerste gedeelte van eene opgewekt geschreven 

beschouwing over  de schoone kunsten in de provincie. 

c belooft een weekblad van beteekenis te worden. 

. 

Bouwka lender  voor  1888. 

e  jaargang is verschenen van den «Bouwkalender voor 

 oorspronkelijk samengesteld door  J. G. van Gendt Jr., ver-

meerderd en omgewerkt door Th . G. Schlll cn . . " 

Ook van de «.Bijlage"  is een vermeerderde en omgewerkte 

nieuwe druk verschenen. 

t  bevat een kalender, een memorandum met tal 

van opgaven die dagelijks van dienst kunnen zijn, een uitgebreide 

rubrie k personalia, een handige agenda op milü-meter  papier, en 

een kaartj e van Nederland. 

e uitgever, de heer  Brinkma n te Amsterdam, stelt de 

Bouwkalender, het bovenstaande bevattende, verkrijgbaa r  in leer 

gebonden a ƒ  in linnen a / e prij s in leer, waarvan, 

memorandum en personalia niet bij  ingebonden zijn, doch als 

afzonderlijk e boekjes daarbij  geleverd worden om het gebruik door 

minder  omvang te vergemakkelijken, is /

Afzonderlij k is a ƒ  nog eene bijlage verkrijgbaar , bevat-

tende tal van opgaven omtrent aardewerken, tundeeringwerken, 

metsel- en timmerwerken, verlichting, verwarming, ventilatie, be-

noodigde ruimten voor  gebouwen, wet voor  het oprichten van 

inrichtingen die gevaar  enz. veroorzaken, wettelijke bepalingen 

op het bouwen van scholen, opgaven over  landhuishoudelijke 

bouwkunde, uittreksels van het Burgerlij k Wetboek, van de wet 

op het gebruik van stoomtoestellen en van die op het zegel 

geodesie, afstandtatel en loontabellen. 

t degelijk en net gebonden zakboekje verdient alle aanbe-

veling, daar  het een practisch vademecum is voor  een ieder  die 

tot het bouwvak in betrekking staat. t moge daarom meer  en 

meer  in gebruik komen bij  architekten, ingenieurs, genie-officieren, 

werktuigkundigen, scheepsbouwkundigen, opzichters, fabriekanten, 

landmeters, handelaars in bouwmaterialen en machinerien, tim-

merlieden, metselaars enz. Zij  die vroegere jaargangen kennen, 

zullen weldoen met dezen nieuwen, veel verbeterden, kennis te 

maken. Zij  die het boekje nog niet kennen, zullen er  een beknopt, 

maar  zaakrij k geheel in vinden, waarvan de degelijkheid wordt 

gewaarborgd door  de namen der  samenstellers. 

Aan de voorloopige verslagen der  Eerste r  omtrent de 

Staatsbegrooting voor  opgemaakt door  de Commissie van 

rapporteur s int die , ontleeden wij  het volgende: 

Bij  hoofdstuk Binnenlandsche Zaken werd vri j  algemeen de hoop 

geuit, dat er  eene schikking kon tot stand komen met de ge-

meente Utrecht ten aanzien van het te stichten Universiteitsgebouw 

n meende verder  dat de Staat tegenwoordig te ver  ging met 

kunstbevordering, die tot schade was voor  de financien en voor 

eene veelzijdige ontwikkelin g der  kunst. Eenige leden raadden zelfs 

opheffing aan der  afzonderlijke afdeeiing t en Wetenschap. 

Ook werd nog de vraag gedaan wanneer  het tijdsti p zal aan-

breken dat voor  het m slechts onderhoudskosten noo-

dig zullen zijn. 

Wat het onderwijs betrof werd aangedrongen op eene herizening 

der  Wet op het middelbaar  onderwijs, waarbij  dan tevens meer 

zorg zal moeten worden gewijd aan hel ambachtsonderwijs. 

Bij  hoofdstuk Waterstaat, , en N. werd er  op gewezen, dat 

in strij d met de toezegging tot inkrimpin g van personeel, onlangs 

eenige adspirant-ingenieurs van den waterstaat zijn benoemd. 

Eenige leden drongen bij  de spoorweg-begrooting aan op eene 

spoedige vermindering van het personeel. 

n wenschte het tijdsti p te kennen van de openstelling van 

het Centraal-station te Amsterdam, op welks ondoelmatige en 

weelderige inrichtin g de aandacht werd gevestigd. Ook een opgave 

van de kosten van den onderbouw der  kap wenschte men te vernemen 

n de e van antwoord op het verslag over  het hoofdstuk 

Binnenlandsche Zaken, zegt de minister  o. a. dat hij  de hoop niet 

laat varen, dat de zaak der  stichting van nieuwe gebouwen voor 

dc t te Utrecht tot een goed einde zal worden 

gebracht. e regeering gaat intusschen zoo ver  met hare inschik-

kelijkhei d als het belang van het k maar eenigszins toelaat. 

Opheffing der  Afd . . en W. zou voor  de schatkist geen voordeel 

zijn, tenzij  deze gepaard ging met van de door  de Afd . behartigde 

belangen. t de kunst in eene eenzijdige richtin g zou worden 

aangemoedigd, ontkend dc . 

n het antwoord van den r  van Waterstaat wordt mede-

gedeeld, dat voorloopig nog eenig personeel noodig blijft , maar 

naar  inkrimpin g wordt getracht. > ondoelmatige inrichtin g van 

het Centraal Station is den r  onbeke.id; het zal in i 

 in gebruik komen. Weelderigheid kon bij  den aangenamen 

stij l niet uitblijven . e onderbouw der  kap had  gekost. 

e kosten van den nieuwen onderbouw zullen  bedragen. 

Een nauwkeurige opgave van hetgeen het m te 

Amsterdam heeft gekost, kan eerst gegeven worden, wanneer alles 

wat decoratie en inrichtin g betreft zal zijn afgeloopen. 

J.l. Zaterdag werd te 's e de akte gepasseerd waarbij  door 
het Consortium van eigenaren van duingronden aan het zeestrand 
te , ter  plaatse van het zoogenaamd , het 
eerste perceel grond aldaar, aan eene particulier  ter  bebouwing 
met villa' s is overgedragen. e verkoop staat in verband met 
het plan om n tot eene zeebadplaats te verheffen. e 
duingronden daar  ter  plaatse, door  de tegenwoordige eigenaren in-
dertij d aangekocht, beslaan eene oppervlakte van ongeveer t 

r  den architekt . Wesstra Jr . te 's e is een plan ontworpen 
tot bebouwing dier  gronden, door  aanlegvan boulevards en wegen 
die, bij  eene breedte van  tot . eene gezamenlijke lengte 
van . beslaan, en tot oprichtin g van badhotels, Casinoge-
bouwen, parken, winkelgalerijen, villa's, enz. terwij l in het plan 
begrepen is, om, na verkregen toestemming van de betrokken 
autoriteiten, <le bestaande steenen hoofden, door  verhooging, ver-
breeding en verlenging, als wandelpieren in zee, in te richten, met 
koepels, restaurants, enz., welke laatste tevens als aanlegplaatsen 
kunnen dienen voor  eene cventucele kustgondelvaart. 

e de bepalingen harer  consessie, zal de Westlandsche 
Stoomtrammaatschappij  hare lij n van n naar  het strand 
doortrekken, zoo.ira eene badinrichtin g verrezen zal zijn. 

Er beslaat dus alle uitzicht, dat werkelij k binnen korten tijd , 
wanneer  aan de bouwplannen verder  uitvoering wordt gegeven, 
de toekomst van n als badplaats zal zijn verzekerd. 

e bewuste duinketen heeft eene lengte van ongeveer . 
langs de Noordzee en ligt op . van het dorp . 
waaraan zij  door  een kunstweg, de zoogenaamde Zeestraat, is ver-
bonden. e omliggende buitenplaatsen en boerderijen verhoogen 
het landelijk schoon van dit deel van het welvarend Westland, terwij l 
het strand dit bij  vele harer  zusterbadplaatsen vóór heeft, dat 

n geene visschersvloot heeft en dus strand en zee daar 
ter  plaatse door  niets van dien aard worden verontreinigd. 

e wegen zijn zoodanig geprojecteerd, dat daar  waar  zulks 
noodig is, rustique bruggen worden gemaakt om duinheuvels aan 
elkander  te verbinden, ten einde het natuurschoon zooveel mogelijk 
te behouden en door  kunstwerken te verfraaien. c. 

n i6n Januari j.l . overleed te Utrecht de heer . W. . Conrad, 
ingenieur-werktuigkundige, chef van den loopenden dienst bij  de 
Ned. Centr  Spoorweg . 

Op den n Febr. a. s. zal te t eene tentoonstelling 
worden geopend, waarop worden toegelaten : 

i ° . Ontwerpen van gebouwen, kunst toegepast op hunne ver-
siering in steen, marmer, lerra-cotta, enz. 

2°. t toegepast op stoffeering van gebouwen, timmer-
mcubel- cn kunstdraaiwerk, spiegel- en schilderij-lijsten , decoratief 
schilderwerk, glasschildering enz. 

 Ontwerpen voor  aanleg van tuinen, parken en voorwerpen 
als vazen, beelden, fonteinen, enz. 

t toegepast op de bewerking van onedele metalen. 
 Voortbrengselen der  graphische kunsten, middelen ter  ver-

spreiding van kunstzin en goeden smaak, gipsafgietsels, onderwijs, 
leermiddelen en kunstschilderwerk op porcelein en aardewerken. 

Voor  de beste inzendingen worden eere-diploma's uitgeloofd. 

N EN VACANT E . 
Tot opzichter  ie kl . belast met het toezicht op de openbare 

schoolgebouwen te Amsterdam is benoemd de heer . . 

Op de voordracht voor  de betrekking van gemeente-architekt 
te Alkmaar zijn door  B. en W. gesteld de heeren: G. , 
hoofdopzichter  bij  de Gemeentewerken te , . A . , 
architekt te Amsterdam en A . . W. van der  Vegt, civiel-inge-
nieur  tc 's Gravenhage. 

. 
Op den leesavond van Vrijda g  Januari, zal ter  inzage aan-

wezig zijn, behalve de gewone tijdschriften , het werk van Otto 
: Bau Ornemente der  Neuzeit. 
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Pri j s i n leder /1.75 inwinnen /'1.50 der  Bij lag e (verbeterde d r u k ) / 0 . 6 0 
Verkrijgbaa r bij  de meeste Boekhandelaren ot tegen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarbei —en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep " f bedrijf , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer hij  ze gebruikt meer eu meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiet, dat met eik jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te zijn en door  elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot het bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt. , niet alleen 
dat het de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwarming , Ventilatie, Bouwmaterialen. , Post- en Telegraatwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand- en , op eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
bove idicn t het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s en Verificateurs en -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 
— tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen wij  dit zakboekje aanbevelen, 
want 't geen deze r van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 

 iiag. blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datums vermeld staan, en de noodige 
ruimt e is gelaten, om aaiiteekeningeii of afbeeldingen te maken, 't s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman All e vragen betreffende zijn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden.
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«Eindelij k eens een boek in onze taal, dat werkelij k in een 

bestaande behoefte voorziet,"  zal menigeen, hij  zij  industrieel, 

ingenieur, werktuigkundige, architekt of student, met ons uit-

roepen, wien het boek onder  de oogen komt, dat de heer . A. 

, hoogleeraar  aan de Polytechnische school te , onder 

den titel, in het hoofd vermeld, heeft geschreven. 

Vooral, nu vele vereenigingen het onderwerp «rookverbranding" 

in behandeling hebben genomen, moet de 'verschijning van dit 

boek met vreugde worden begroet. 

Op de  bladzijden (groot octavo) worden niet alleen een zeer 

groot aantal stookinrichtingen beschreven, maar  in zeer  vele ge-

vallen ook de voor- en nadeelen genoemd, waardoor  voor  be-

langhebbenden de studie wordt vereenvoudigd. Ter verduidelijkin g 

der beschrijvingen bevat het boek  uitslaande platen, waarop

figuren geteekend zijn van stookinrichtingen en onderdeden. 

Een overzicht over  het geheele boek te geven is ons onmogelijk — 

daarvoor  zouden wij  meer  dan het halve boek moeten afschrijven — 

maar wij  wenschen eenige punten aan te stippen, die in het alge-

meen genomen iedereen belangstelling inboezemen. 

e zuiverder  de brandstoffen zijn — zoo zegt de heer k 

ongeveer--en hoe minder  andere bestanddeelen dan uitsluitend 

koolstof zij  bevatten, hoe minder  rook zij  zullen ontwikkelen. 

, cokes en anthraciet ontwikkelen in het geheel geen rook 

en de verbrandingsproducten bestaan slechts uit koolzuur, of (bij 

geringen luchttoevoer) gedeeltelijk ook uit kooloxyde, beiden ge-

heel kleurlooze gassen. 

r  de meeste brandstoffen echter  nog grondstoffen bevatten 

die verdampen, of zich in gasvormige lichamen ontleden bij  eene 

temperatuur, lager  dan die der  verbranding, kunnen deze gassen 

meestal niet meer  tot verbranding komen. e gassen, die zich 

op den vuurhaard ontwikkelen, zijn meestal koolwaterstofgassen; 

bij  onvoldoende toevoer  van lucht en bij  te spoedige afkoeling 

zijn zij  oorzaak der  zwarte rookwolken, die dikwijl s uit de schoor-

steenen der  fabrieken ontwijken. 

e vraag naar  inrichtingen, die deze rookvormin g tegen gaan, 

of althans den eenmaal gevormden rook niet in den dampkrin g 

laten ontsnappen, maar deze verbranden of vernietigen, is daarom 

van zeer  groot belang, niet alleen voor  het publiek, dat hinder 

of schade ondervindt door naburige fabrieksschoorsteenen, maar 

ook voor  den fabriekant zelf." 

Volgens den schrijver  bedraagt echter  het verlies door  met de 

rookgassen medegevoerde kooldeeltjes, ook bij  den zwartsten rook, 

nooit meer  dan  in de meeste gevallen minder  dan t 

verlies moet meer  gezocht worden in de brandbare gassen, 

die tevens ontwijken; dit verlies kan  a  en nog meer 

bedragen. e beide verliezen behoeven echter  niet altij d samen 

te gaan; bij  het stoken met steenkolen verkrijg t men dikwijl s 

nog een tamelijk groot nutti g effect, al ontwijken zwarte rook-

wolken uit den schoorsteen  terwij l men bij  onvolledige ver-

branding van cokes, wanneer  de luchttoevoer  te gering is, enorme 

verliezen verkrijgt . 

Voor  den fabriekant is het nu niet voldoende, dat de brandstof 

zoo volledig mogelijk wordt verbrand; hoofdzaak blijf t voor  hem 

in alle gevallen, dat hij  het grootst mogelijk nuttig effect bij  deze 

verbranding verkrijgt . 

Bij  vele stookinrichtingen met rookverbrandin g moet echter, om 

dit doel te bereiken, eene groote overmaat van verbrandingslucht 

worden toegevoerd, daardoor  wordt het volume der  in den schoor-

steen ontwijkende heete rookgassen grooter, maar  het nutti g effect 

der stookinrichtin g kleiner, waarbij  dan verliezen van

kunnen ontstaan. 

«Werkeli j k is van vele inrichtingen tot rookverbrandin g gebleken, 

dat het nuttig effect van de verbranding door het aanbrengen 

daarvan eer  verminderd dan verhoogd werd en dit, gepaard met 

de meerdere kosten van aanleg en onderhoud, is oorzaak, dat de 

meeste fabriekanten zich er  liever  niet van bedienen, ja zelfs som-

ij t bracht Burnat op het dwaalspoor, zoodat hij  meende, dat men 

het grootst mogelijke nuttig effect zou verkrijgen, wanneer  de schoorsteen 

het ergste rookte. . v. . 

tijd s aangebrachte inrichtingen weder  wegnemen. Zoolang niet het 

geldelijk belang van den fabriekant duidelij k ten gunste dezer 

inrichtingen spreekt, blijf t het moeielijk ze ingang te doen vinden, 

en zijn zelfs strenge wettelijke bepalingen tot rookverbrandin g op 

den duur  onvoldoende gebleken. Bij  de beoordeeling dezer  inrich -

tingen moet dus ook hierop gelet worden." 

Ziedaar  de eigen woorden van den heer k over  de 

waarde van vele inrichtingen tot rookverbranding; het valt niet 

te ontkennen, dat juist bij  oudere inrichtingen van dezen 

aard, het meerder  toevoeren van lucht — meestal achter  den 

rooster  — de directe oorzaak van groot warmteverlies werd. 

Bovenstaande kritie k is daarom geheel gerechtvaardigd, maar 

men moet hierbij  niet vergeten, dat nieuwere inrichtingen deze 

fouten meestal niet meer  hebben en betere uitkomsten opleveren. 

Bij  de beschouwing van den gewonen vuurhaard komt de 

schrijver  tot de conclusie, dat bij  dezen slechts in het, midden van 

twee op elkander  volgende perioden van stoken eene volkomen 

verbranding kan plaats hebben, daar  bij  het begin van het stoken de 

ontwikkelde gassen van te groote hoeveelheid zijn om op eens ver-

brand te worden en ook de temperatuur  in de verbrandingsruimte 

te sterk gedaald is; bij  het eindigen van het stoken — vóór dat 

op nieuw brandstof wordt toegevoerd — trekt te veel lucht door 

de roosterstaven, waardoor  dan het nuttig effect vermindert. 

Vooral ook moet gelet worden op de juiste verhouding die be-

staat tusschen rooster  en verwarmingsoppervlak, en tusschen dit 

en de hoeveelheid stoom, die gemiddeld moet worden opgeroepen. 

«Zeer dikwijl s laat bij  bestaande inrichtingen deze verhouding 

veel te wenschen over, en dan is het voor  den stoker  zeer  moeie-

lij k zuinig te stoken en sterke rookontwikkelin g te vermijden." 

Eene goede verbranding zonder  ontwikkelin g van rook hangt ook 

zeer  veel af van de zorg en geschiktheid van den stoker; deze zaak 

laat in zeer  vele fabrieken veel te wenschen over. 

n meent dikwijls , .dat de eerste de beste werkmin tot d it 

werk geschikt is, terwij l werkelij k eene langdurige practische erva-

ringeneen helder  oordeel voor  goed stoken eerste vereischten zijn. " 

Zooals in den laatsten tij d meer  geschiedt, dringt ook de schrij -

ver  er  op aan, dat bij  de aanstelling van stokers meer  hierop 

gelet moet word in; voorat zij  t h.-t  > n't .e'.-s'. > ; : i i i j j

die meer  zorg vereischen dan andere fabrieksovens. 

e middelen nu, in toepassing gebracht ter  verkrijgin g voor 

volkomen verbranding zonder  ontwikkelin g van rook, worden dooi-

den schrijver  als volgt aangegeven : 

 verbeterde roosterconstructie; 

 luchttoevoer  boven den rooster; 

 kunstmatig in den vuurhaard ingeblazen lucht of stoom; 

 beurtelings stoken van twee naast elkander  geplaatste vuur-

haarden ; 

 het aanbrengen van vuurvaste massa's in de binnenvuur-

haarden; 

6. binnen-vuurhaarden te vervangen door  voor-vuurhaarden; 

 omgekeerde verbranding. 

All e deze middelen voor  rookverbrandin g worden gestaafd door 

opsomming van een groot getal toepassingen uit de praktijk , waar-

van de waarde nog verhoogd wordt door de bijgevoegde teekeningen. 

a gaat de heer k over  tot beschrijving der  «me-

chanische stokers;"  hij  verdeeld die in  klassen: 

 waarbij  de kolen van den voorkant, over  den geheel.;n 

rooster  verspreid, mechanisch worden opgeworpen ; 

 waarbij  de kolen vóór op den rooster  neervallend, alleen door 

de beweging der  roosterstaven naar  achter  gebracht worden; 

 waarbij  de kolen van onder  af direct over  de geheele lengte 

op den rooster  worden gebracht. 

Van de hellende roosters worden beschreven: 

de gewone traprooster, de étage-rooster van , de E in -

becker-traprooster  en de Ten Brink-rooster . 

Ten slot worden de gasovens nog zeer  uitvoerig beschreven en 

de beste construction er  van, die reeds veel in toepassing gebracht 

zijn, door  duidelijk e teekeningen voorgesteld. 

e inrichtingen bestaan noodzakelijk uit twee deelen: 

 de ovens, waarin het gas wordt vervaardigd (gas-generateurs); 

 die, waarin dit gas nuttig wordt verbrand (de eigenlijke gasovens). 

Bij  gewone ovens toch is de ontwikkelin g der  brandbare gassen 

in elk oogenblik verschillend, het is daarom moeielijk de juiste 

hoeveelheid lucht toe te voeren, noodig tot volkomen verbranding. 



Geheel anders is dit bij  gas- en halfgas-stookinrichtingen; hier  is 

door  de hoogere laag en den gelijkmatigen toevoer  der  brandstof, 

de gasontwikkeling steeds dezelfde, waardoor  men niet alleen eene 

betere vermenging, maar  ook een meer  gelijkmatigen toevoer  van 

verbrandingslucht en gas naar  den eigenlijken gasoven verkrijgt . 

n verkrijg t hierbij  eene kleinere hoeveelheid gas dan bij 

gewone stookinrichtingen, welke echter  eene veel hoogere tempe-

ratuur  bezitten, zoodat reeds hierdoor  het verlies, door  de in den 

schoorsteen ontwijkende gassen, als van zelf kleiner  moet worden. 

e gas-ovens geven daarom ongetwijfeld de meest rationeele 

oplossing van het vraagstuk der  rookverbrandin g overal, waar  de 

toepassing er  van mogelijk is." 

Vervolgens worden besproken : luchtgas-generateurs, watergas-

generateurs, dergelijke voor  lucht- en watergas tegelijk, en eigen-

lijk e gasovens voor  stoomketels en andere pyrotechnische stook-

inrichtingen. 

Van de generatorgas-stookinrichtingen voor  stoomketels noemen 

wij  vooral die van Fr . Siemens te , van Wilson en van 

Ponsard, die uitvoerig door teekeningen zijn opgeheldeid. 

Vooral ook verwijzen wij  nog op den stoomketel half-gasoven 

van t en op de halfgas-stoomketel stookinrichtin g van Ten-

Brink , welke allen zeer  t;oede resultaten hebben opgeleverd en bij 

een groot nutti g effect eene rookvrij e verbranding opleveren. 

Aan het einde gekomen van zijn overzicht zegt de schrijver, 

dat het niet valt te ontkennen, dat het vraagstuk der  rookvrij e 

verbranding nog niet in alle gevallen als opgelost kan beschouwd 

worden. r  het meer  en meer toepassen der  gasovens is men 

echter  een groote stap in goede richtin g vooruitgegaan. 

Voor stoomketels dunken hem de gasovens alleen geschikt, 

wanneer  meerdere naast elkander, dag en nacht door, moeten 

gestookt worden. n al de andere gevallen geeft hij  aan de half-

gas-stookinrichtingen de voorkeur. r  toepassing van deze en 

door  het aanstellen van een geoefenden stoker  geven deze inrich -

tingen niet alleen eene rookvrij e verbranding, maar  verkrijg t men 

meestal ook nog een groot nutti g effect. 

t een bestaande vuurhaard rookvri j  worden gemaakt, dan 

is het in elk geval wenschelijk, daartoe vooraf een deskundige te 

raadplegen. e zal dan in de eerste plaats moeten onderzoeken, 

of de inrichtin g in alle onderdeden doelmatig is geconstrueerd en 

of de onderlinge verhoudingen daarvan goed zijn gekozen." 

s zal, door  hierin verbetering te brengen, reeds zeer 

veel kunnen worden verkregen; is dit niet voldoende, dan zal de 

beantwoording der  vraag, welke bijzondere inrichtin g tot rookver-

branding zal moeten worden gekozen, af hangen van de omstandig-

heden, zooals de te gebruiken brandstof, het gebruik der  inrichtin g 

in het bedrijf , of de stokers bekwame werklieden zijn of niet, enz., 

in één woord alles wat hiei omtrent in den loop van dit overzicht 

is ter  sprake gekomen. 

Op grond van in andere fabrieken, onder  mogelijk geheel andere 

omstandigheden, verkregen gunstige resultaten, eene bepaalde 

inrichtin g tot rookverbrandin g zonder  meer  ook toe te passeni 

zal echter  dikwijl s tot teleurstelling kunnen leiden." 

Ziedaar, lezer, een kort overzicht over  het werk van den heer 

. A . : e inrichtin g tot rookverbrandin g in fabrieken-

Eene aanbeveling behoeft dit werk — na al wat wij  hier  in het 

kort vermeld hebben — waarlij k niet. Wi j  zijn er  stellig van over-

tuigd, dat dit boek in de handen van technici en industrieelen een 

nutti g vademecum zal vormen, waarin hij , bij  het bouwen van 

stookinrichtingen, raad zal vinden; ook twijfelen wij  er  niet 

aan, dat de verschijning van dit boek, juist nu. voor  de oplos-

sing van het rookvraagstuk in Nederland van niet te ontkennen 

invloed zal zijn, —van een invloed, die grooter  zal zijn naar  gelang 

het boek grootere verspreiding vindt en — goed bestudeerd wordt. 

O Spotzier. Bauschuldirektor  in Eckernförde.

 mit bisonderer  Berücksichtigung des Wohnhausbaues und 

der  bürgcrlichen Baukunst. 

e uitgever  T . O. Wiegel te g heeft onder  bovenstaan-

den titel eene publicatie ondernomen, die voor  den prij s van 

k per  aflevering (bevattende tekst en  of  platen) in 't 

geheel in vier : liaksteenbouw, Natuurstcenbouw, w 

en , een overzicht geeft van de ontwikkelin g der  vor-

men voor  de meest in de praktij k voorkomende werken. e eerste 

afdeeling zal in 't geheel  tot  platen bevatten, de dri e andere 

afdeelingen elk  tot  platen met tekst. Slechts een geheel 

deel is afzonderlijk verkrijgbaar . t gansche werk zal dus

k kosten. 

t eerste dertigtal platen, dat thans verschenen is, maakt reeds 

bij  een vluchtig doorbladeren een gunstigen indruk : de teekenin-

gen zijn op groote schaal, duidelijk , krachti g en helder  uitgevoerd. 

e geometrale, zoowel als de in evenwijdige perspectief voorgestelde 

figuren zijn op schaal afgedrukt; men kan den decimeter  direkt 

er  bij  gebruiken; niet alleen kunnen ze voor  werkteekenen dienen, 

maar  ze geven tevens zeer  nuttige voorbeelden voor  hen, die of 

op school of in de praktij k willen leeren, hoe goede détails ge-

maakt moeten worden. r  eene zachte sepia-tint zijn de effek-

tcn van kleurschakeering en schaduw wel conventioneel, maar 

eenvoudig en doelmatig aangegeven. 

e tekst is kort en bondig; in  bladzijden octavo, vinden 

we de verklarin g van  platen met  figuren; dit is zeker 

voldoende, daar  eene goede teekening zich zelve grootendeels moet 

verklaren; en 't vereenvoudigt de studie, die door  den leermees-

ter  — of in de praktij k wordt aangevuld. 

r  de voorname elementaire bouwkundige vraagstukken hier 

behandeld worden, kunnen de platen ook dienen als voorbeelden 

bij  het onderricht in het rechtlijni g teekenen. e toegepaste 

methode van harceeringen is zeer  praktisch, en eischt niet die, 

dikwijl s overdreven, vaardigheid in 't trekken van haarfijn e lijnen 

en dun uitgewasschen tinten bij  jongelieden, voor  wie kennis van 

samenstelling en vorm hoofdzaak is, en die daarbij  slechts het 

middel moeten meester  zijn, om hunne gedachten duidelij k en vast 

op 't papier  of op de plank te zetten. 

e voorbeelden zijn grootendeels naar  uitgevoerde werken (in 

dit eerste deel, van professor  Otzen t en Spetzler 

zelve) gevolgd. Voor  den duitschen lezer  wordt hierdoor  dikwerf 

eene nuttige vergelijkin g met de uitvoering mogelijk; voor  den 

Nederlander  zijn vele vormen daardoor  minder  aantrekkelij k en 

toepasselijk. r  't biedt een gelegenheid om den blik ruimer 

te werpen in constructie en vormleer. Voor  't rechte begrip der 

samenstellingen is 't van gewicht dat de toepassing der  voor-

naamste voorbeelden in samenhang met het gansche bouwwerk 

tevens is aangegeven, door  bijv . gevdteekeningen, op een hon-

derste, te omgeven door  détails van vensters, ingangen en lijsten 

op een tiende, want het is minder  noodig, dat de jeugdige be-

oefenaar  der  bouwkunst  van vormen en constructies ziet, maar 

veeleer  moet hij  goed den  van een werk leeren be-

grijpen. 

Bovengenoemd werk is de aandacht van leeraren in 't teekencn 

in de bouwkunde aan ambachtsscholen en academies voorzeker 

waardig. e nog onvolledige bibliotheek zal in het werk van 

Spetzler, voor  zooveel als het zich nu laat beoordcelen, een stan-

daard werk kunnen vinden. . T . 

G ,  Januari. e Voorzitter  heet in hartelijk e 

bewoordingen de leden welkom op de eerste vergadering in het 

aangevangen jaar ; hij  verblijd t zich in het vooruitzicht, dat de 

afdeeling in omvang en bloei zal toenemen en beschouwt de vri j 

talrijk e opkomst als een gunstig voorteeken daarvan. 

Na de huishoudelijke werk/aamheden en het aannemen van 

 nieuwe leden, noodigde de Voorzitter  de leden uit tot het be-

zichtigen der  tentoongestelde photografiën van oude bouwwerken 

in het vaderland. e collectie, aan het rij k toebehoorende, doch 

door  tusschenkomst van een vriendelijk e hand hier  ten toon gesteld, 

omvat het merkwaardigste wat ons land uit het gothische 

en renaissance tijdvak oplevert; zij  is bijgevolg zeer  belangrijk 

en verschaft eenige oogenblikken van waar  kunstgenot. Noodigde 

zij  tot herhaalde beschouwing uit, niet minder  werd de aandacht 

getrokken door  een expositie van gansch anderen aard en be-

staande uit proeyen van de vervaardiging van graniet voor  vloeren 

en wanden en van kunstzandsteen, ingezonden door het li d Fincke 

i n aan diens iabriek alhier  vervaardigd. e tentoongestelde proe-

ven zijn uitmuntend geslaagd, de lambriseering, gedekt met een 

lijst van eenvoudig profi l en van een plint voorzien, is fraai van 

kleur  en bewerking. e heer  Fincke schijnt in de fabrikage van 

dit materiaal geen modelijkheden meer  te kennen; onberispelijk 

scherp en zuiver  toch was het profi l der  lambriseeringlijst uitge-

voerd. e kunstvaardigheid van den geachten inzender  komt 

vooral uit bij  de kolom met haar  basement; al was de kleur 

hiervan niet gelukkig geslaagd, zulks deed niets af tot de groote 

verdienste der  samenstelling van het materiaal en de voortreffelijk e 

behandeling der  profilen. Ook de tentoongetelde consoles

kunstzandsteen waren kantig en scherp afgewerkt. 

Een nabootsing van vlechtwerk van gekleurde baksteenen tot 

vullin g van een tympan. insgelijks van kunstzandsteen vervaardigd, 

getuigt zeer  voor  de handigheid van den fabriekant, doch wij  koes-

teren het vermoeden en niet minder  den wensch, dat de man 

van smaak de voorkeur  blijf t geven aan den echten baksteen. 

Een belangrijk punt was nog aan de orde: de aangekondigde 

voordracht van den heer . , over  «ventilatie". 

e geachte spreker  deelt mede, dat het zijn voornemen is slechts 

enkele beschouwingen te geven, daar  het onderwerp niet toelaat het 

ook maar  eenigszins, volledig te behandelen. e beschouwingen 

bepaalden zich hoofdzakelijk tot de verwarming  ventilatie 

bij  de , tot die van den tegenwoordigen tij d  tot ver-

gelijkin g der  beginselen en hunne toepassing in deze zeer  ver  van 

elkaar  verwijderde tijdperken . 

Spreker  gaf in onderhoudenden en duidelijken trant een be-

schrijvin g van de wijze waarop de n hunne villa' s en 

hunne thermen verwarmden en in verband daarmee hebben ge-

ventileerd, en toonde daarbij  aan hoe oordeelkundig en juist de 

wetten der  spontane ventilatie daarbij  waren toegepast en hoe 

voortreffelij k de resultaten moeten geweest zijn. 

Eveneens ontwikkelde hij  in hoofdzaak de beginselen  theo-

rieën der  moderne ventilatie en waar  hij  deze aan zijn zoo be-

voegd oordeel onderwerpt, stelt hij  menige onjuistheid en dwaling 

in het licht en toont die op physische gronden aan. 

Overgaande  vergelijkin g trekt de spreker  de conclusie,

in de antieke ventilatie veel goeds, in de moderne veel verkeerds 

is gelegen.  ouden hadden warme  op hunne verwarmde 

steenen vloeren ; wij  hebben daarentegen heete hoofden  koude 

voeten. Spreker  eindigt  hoogst belangrijk e  met den 

wensch, dat  bij  hoorders lust mag  opgewekt 

tot een nadere studie  hetgeen de n  dit gebied 

hebben gedaan, en de beginselen die hen daarbij  leidden, opdat 

zij , met de kennis daarvan, tot oordeelkundige toepassing der  ven-

tilati e en  daarvan onafscheidelijke verwarming zullen geraken. 

e Voorzitter  brengt namens de vergadering zijn dank aan den 

spreker, en aan den heer  voor  diens tentoonstelling. 

G ,  Januari. Bij  schrijven van  dezer  heeft 

het Bestuur  der j  de voorgestelde wijzigingen in het 

reglement goedgekeurd. t deze mededeeling opent de Voor-

zitter  deze bijeenkomst, waarop vele leden afwezig waren, en stelt 

aan de orde de behandeling van het uitbreidingsplan der  ge-

meente — gedeelte tusschen den Amsterdamschen straatweg en 

de Vecht — door  het gemeentebestuur  bij  schrijven van . 

 voorgesteld aan den Gemeenteraad. t stuk was in handen 

gesteld van de permanente commissie der  Afdeeling voor  deze zaak, 

die daaromtrent geen bezwaren inbracht en zich wel kon ver-

eenigen met dit plan. 

Uit de nadere toelichting en onderlinge bespreking bleek, dat 

— behoudens een paar  opmerkingen van ondergeschikten aard — 

ook door  de aanwezigen geen nadere voorstellen tot wijziging van 

de hoofdwegen in dit project gedaan werden. 

Bij  de bespreking van bouwkundige vraagstukken, vestigde de 

Voorzitter  de aandacht op een artikel van de «verordening op 

het bouwen en sloopen"  in deze gemeente, regelende de inrichtin g 

van de rioolkolken, waarvan groote moeielijkheden bij  de uitvoe-

rin g het gevolg kunnen zijn; dit artikel zou wellicht herziening 

vorderen. e Voorzitter  nam zich voor, om in een meer  bezochte 

bijeenkomst hierop nader  de aandacht te vestigen. 

Ook de bepalingen omtrent de hoogte der  gebouwen, in de 

genoemde verordening opgenomen, werden besproken. 

e bijeenkomst is besloten met de bezichtiging van de photo-

graphién van de geschilderde kerkglazen van de St. Jans kerk te 

Gouda, (uitgave van den heer  F. , aldaar), door den 

Secretaris daartoe afgestaan. 

G .  Januari. t een woord van welkom 

opent de Voorzitter  deze eerste vergadering in het nieuwe jaar , 

den wensch uitsprekende, dat een getrouwe opkomst der  leden, 

allezins wenschelijk is voor  den bloei der  afdeeling. 

n Je vragenbus bevond zich de navolgende vraag: »Wat heeft 

de ondervinding geleerd omtrent Willesden-dakbedekking ; is die 

te verkiezen boven Asphalt dakfilt? " 

Ook omtrent de ondervinding en solidieteit van tectorium wor-

den inlichtingen verzocht; op voorstel van den Voorzitter  wordt 

besloten, deze vragen in een volgende vergadering te behandelen. 

e rekening en verantwoording van den Penningmeester  wordt 

door  eene commissie onderzocht endoor  de vergadering goedgekeurd. 

Na eenige bespreking worden enkele wijzigingen in het -

ment aangenomen. 

r  den heer  A. E. Braat werden alsnu de uitkomsten mede-

gedeeld en toegelicht van het voortgezet onderzoek (door  breek-

proef en gloeiverlies) van verschillende trassoorten. t bestuur 

had den heer  Braat  verschillende trassoorten ter  hand gesteld, 

waarvan de herkomst aan spreker  onbekend was ; zij  waren ge-

merkt van A tot F en zijn dcor  hem onderzocht op: i ° . Fijn -

heid.  Trekvastheid. d vocht.  Gloeiverlies. 

 Naaldproef. 

Voor  het onderzoek naar  de fijnheid  van maling is elke soort 

gezilt door een zeef van  mazen per  Voor de trekvast-

hdd zijn steentjes gemaakt in de vormen voor  de breekmachine 

van . e samenstelling bestond uit il/o deel tras,  deel 

natte c kalk met  water  van het gewicht van tras en 

kalk samen ; deze werden onmiddelijk met den vorm onder  water 

geplaatst, na  etmalen van den vorm ontdaan en bleven toen nog 

g etmalen onder water  bij  een gemiddelde temperatuur  van

tot  Celsius, waarna zij  gebroken zijn. 

Om het inhoudend vocht te bepalen werd een zekere hoeveelheid 

tras zuiver  afgewogen, en daarna op een schaaltje in een droogoventje 

geplaatst, onder  een warmtegraad van  Celsius. Na twee 

uren beschouwde men de tras droog te zijn, en werd zij  alsnu 

weder gewogen waardoor  het verschil het vochtgehalte aangaf. 

! Van deze gedroogde tras werd nu een zeker  gewicht,  gram, 

genomen, in een gloeipotje gebracht, waai van de zwaarte bekend 

 was. t potje werd boven een gasvlam in den gloeioven gesteld, 

gedurende  minuten. Na korte afkoeling, voor  dat de lucht 

het gewicht konde vermeerderen, werd het weder  gewogen en 

uit het verschil konde het gloeiverlies bepaald worden. 

Voor de naaldproef werden de bakjes met dezelfde zamenstelling 

van kalk en tras gevuld als bij  de trekproeven; deze bleven

etmalen onder  water  bij  een gemiddelde temperatuur  van

S il  Celsius. Volgens de tabel van t moest goede tras 

daarna een gewicht kunnen dragen van  grammen, terwij l de 

naald, dik , niet dieper  dan  mocht indringen. 

e uitkomsten zijn in onderstaande tabel aangegeven. 

op Trekproef . 

-

dend 

Vocht. 

Gloei-

verlies. 

A 

B 

C 

) 

E 

F 

. 

t 
. 

Spreker  toont ten slotte aan, dat de soorten gemerkt A . en E 

bestaan uit zuivere tras. E. verdient echter  de voorkeur  om de 

fijne maling. e andere monsters zijn allen vervalscht of bestaan 

uit te weinig gebonden water  bevattende bestanddeelen. Bij . is 

 op te merken dat het zijn nut kan hebben, behalve het gloei-

verlies tevens de naaldproef te nemen, daar  dit monster  wel een 

hoog gloeiverlies aangeeft, doch bij  de naald- en trekproef ver 

van gunstig is. 
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,  Januari

 de

Gij  zult mij  in uwe kolommen wel eenige ruimt e willen afstaan, 
ten einde eenige beschouwingen vast te knoopen aan het verslag, 
geschreven door  den heer . van n (een pseudoniem ?) van 
de gecombineerde vergadering, waarin het vraagstuk van de rook-
vrij e verbranding werd behandeld. 

e schrijver  verraadt eene bijzondere voorliefde voor  de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst en dringt daarbij  de 
verschuldigde naastenliefde wel eenigszins op den achtergrond. 
Gaarne erken ik dat uwe j  zich veel aan eene grondige 
behandeling van het vraagstuk heeft gelegen laten liggen, maar 
daarbij  mag niet uit het oog worden verloren, dat in het k 

t van s door  mij  dit vraagstuk reeds in Februari 
 werd behandeld (ik veroorloof mij  u hier  een afdruk uit het 

tijdschrif t toe te zender.) en dat de j  ter  bevordering 
van Nijverheid getracht heeft er  veel toe bij  te dragen om betere 
denkbeelden omtrent dit onderwerp te verspreiden. Op het laatst 
gehouden congres te Purmerend was dit punt afzonderlijk aan de 
orde gesteld; de algemeene vergadering, den volgenden dag ge-
houden, besloot naar  aanleiding van de plaats gehad hebbende 
gedachtenwisseling, aan de departementen, verspreid in het geheele 
land, op le dragen dit onderwerp in hun boezem te behandelen 
en zoo mogelijk voorstellen ter  bestrijding van de kwaal aan heeren 
directeuren mede te deelen, opdat de volgende algemeene ver-
gadering meer  volledig ingelicht worde. Zoover  mij bekend is 
hebben verschillende departementen met name Amsterdam, -
dam, Arnhem, Schiedam, t daaraan gevolg gegeven, en volgen 
er  binnen kort nog anderen, als n enz. m ver-
wondert het mij , dat de verslaggever  den heer  Theunissen doet 
zeggen, dat het «verwondering moest wekken, dat dit niet reeds 
lang door de j ter  bevordering van Nijverheid .was 
geschied, op wier  weg het toch lag." k verzeker  u, mijnheer  de 

'  dat door  mij  deze woorden van den heer  T . niet 
gehoord werden, anders had ik zeker de vaan der  nijverheid 
staande de vergadering om hoog gehouden. 

e reden waarom ik, nadat de heer  T . zijn belangrijke voor-
dracht had gehouden, aan den voorzitter  het woord vroeg, was om 
een en ander  aan het gesprokene toe te voegen. Uw verslaggever 
laat mij  evenwel niet ten volle recht wedervaren. j  doet mij 
zeggen, dat ik «nog de voordeelen van het generatorgas in het 
licht stelde." t heeft niet veel zin; indien niet nader  wordt aan-
gegeven waar  het generatorgas met vrucht kan worden toegepast. 

e heer  T . somde namelijk de mechanische hulpmiddelen op, 
welke in gebruik zijn bij  de stoomketels om tot eene rationeele 
wijze van verbranding te geraken, maar  maakte, ten minste indien 
ik mij  niet vergis, geen gewag van het verbranden van het Siemens-
gas onder  de stoomketels. k wees er  op, dat reeds tal van stoom-
ketels met groot voordeel op deze wijze werken en dat wellicht 
de gemeentebesturen aan de hand van de wet van  wel 
wat konden doen om de rookvrij e verbranding op deze wijze te 
bevorderen. e machinist kon behalve zijn gewoon aan de 
machines te besteden werk ook gemakkelijk het stoken van den 
ketel daarbij  verrichten cn zoude zoodoende nog de kosten van 
een stoker  kunnen worden bespaard. 

k wees er  nader  op, wat de bestrijding van onzen grootsten 
vijand in deze materie betreft, dat wij  in de toepassing van het water-
gas en centrale verwarming getrouwe bondgenooten zouden vinden. 
n de eerste plaats wees ik ook nog eens op het watergas, omdat 

de heer  T . mededeelde dat in de fabriek van den heer  v. n 
reeds watergas werd gebruikt. t is namelijk niet het geval; 
ik meende daarom de vergadering geen ondienst te doen door 
mede te deelen dat aldaar  zoogenaamd s werd gebruikt, 
een gas dat met 't oog op rookvrij e verbranding en verlichtin g 
geheel andere eigenschappen bezit dan het gas hetgeen men in de 
techniek onder  watergas verstaat. t watergas kon veel goed-
kooper  worden geleverd dan gewoon steenkolengas en dus, meende 
ik , zoude dit gas, door  het oprichten van meerdere veel minder 
kostbare fabriekjes, dan nu de steenkolengasfabrieken kosten, een 
uitnemend middel aanbieden om den ambachtsman voor  de ver-
schillende doeleinden watergas is zijne woning te kunnen leveren. 

Ten slotte werd door  mij  als een hulpmiddel de centrale ver-
warming aanbevolen en wel in het bijzonder  voor  de woningen 
van de meer gegoeden en de publieke gebouwen. Vooreerst toch 
heeft men alsdan in plaats van verschillende vuurhaarden slechts 
één centrale van noode, en ten andere zijn er  stelsels welke cokes 
en dus geen steenkool als brandstof behoeven. Onder deze laatste 
noemde ik de lage druk-stoomverwarming, een stelsel dat vol-
maakte zekerheid tegen ongelukken aanbiedt. k heb bij  deze be-
spreking vermeden namen te noemen en daarom kan ik mij  niet 
goed begrijpen, waarom uw verslaggever  een noot aan zijne 
woorden toevoegt, dat een fabriekant hier te lande dit stelsel ook 
uitvoert ; er  zijn natuurlij k meerdere welke de lage drukstoomver-
warming in toepassing brengen. 

U dank zeggende voor  de mij  toegestane ruimte, verblij f ik : 
Achtend, 

t panoramagebouw van den Bezuidenhout te 's , dat 

vóór eenigen tij d voor  afbraak werd verkocht, is nagenoeg ver-

dwenen. Naar  men verneemt is een deel van den hierdoor  vrij -

komenden grond verkocht, waarop nog dit jaar  eenige woonhui-

zen zullen worden gebouwd. e panorama-maatschappij  gaf zeiven 

hiertoe het voorbeeld, door  voor  hare rekening daar  ter  plaatse 

twee huizen te bouwen die reeds bewoond zijn. c. 

t het bouwen van de noodige inrichtingen in de p 
te 's , voor  de te houden nationale tentoonstelling van oude 
en nieuwe kunstnijverheid aldaar, is men druk bezig en worden 
enkele dezer  gebouwen reeds onder  dak gebracht. e uitvoering 
dezer  werken geschiedt naar  de ontwerpen en onder het toezicht 
van den heer  A. W. Stortenbeker, opzichter  bij  de staatsspoor-
wegen tc 's . e veisiering van den gevel van het hoofd-
gebouw is opgedragen aan den beeldhouwer  Bart van e te 
Amsterdam en den decoratieschilder  J. Stortenbeker te 's . 

Eerstgenoemde is bezig met het vervaardigen van de beelden-
groep boven den hoofdingang en de  groote beelden kunst en 
nijverheid voorstellende. e zal o. a_ vier  muurschil-
deringen leveren, waarop tafereelen uit onze kunstgeschiedenis 
zullen worden vertoond, n.l. , e Vries en van Vianen 
in hunne werkplaatsen, zoomede eene werkplaats van h 
aardewerk. c. 

r  den gemeenteraad van Utrecht is besloten, om adviezen 
in te winnen betrekkelij k een verbeterd stelsel van afvoer  van 
faecalien en vuil . n wil de uitmondingen van tal van beerputten 
en riolen, die in de Nieuwe gracht en andere wateren loozer. 
afsluiten, ter  verbetering van de volksgezondheid en met het doel 
om door  verkoop van faecalien een bron van inkomsten te scheppen. 

B. en W. van Amsterdam hebben in een uitvoerige nota aan 
den gemeenteraad de bezwaren weerlegd die opgenomen waren 
in het advies, uitgebracht door  de r  van , omtrent 
de verschillende plannen voor  den bouw eener s 
op het daarvoor  ingerichte terrein. 

e slotsom der  beschouwingen van B. en W . is, dat door  uit-
voering der  overgelegde plannen volgens hunne voordracht van 

i  gewijzigd naar  de wenschen der . v. , een vol-
doend beursgebouw op de daarvoor  bestemde plaats zal worden, 
gesticht 

Op een nader te bepalen dag in Februari e. k., zal het examen 
worden afgenomen van hen, die voor  de betrekking van adspirant-
ingenieur  voor  het stoomwezen in aanmerking wenschen te komen. 

Wi e aan dit examen wenscht deel te nemen moet zich vóór
Februari e. k. bij  gezegeld adres bij  het t van W. . 
en N. aanmelden, met opgaaf van naam en woonplaats en overleg-
ging eener  geboorte-akte, ten blijk e dat de adressant den gevor-
derden leeftijd van twinti g jaar  bereikt heeft. 

Om, naar  aanleiding van den uitslag van het examen, ter  be-
noeming te kunnen worden voorgedragen, moeten de candidaten 
zich onderwerpen aan een onderzoek naar  hun lichaamsbouw en 
gezondheid, door  een van e daartoe aan te wijzen ge-
neeskundige. 
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 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

 a f g e s l e t en w o r d e n . 

t voor  Nederland,  9

e der n van de Val Travers. 

F A B R I E K . T 

A M S T E R D A M 
 3. . 

Op g  Februari  des voor-
middags ten  uur, zal door  den Architect 

. E . . V A N N , namens zijnen 
principaal , in het s van den r 

 V A N , Stationsplein 
N ° .  te Haarlem worden A A N B E S T E E  : 

t gedrukte bestek met bijhoorendc tee-
keningen is verkrijgbaa r  van af Woensdag 
 Febr. a. s. bij  de Boekhandelaars E 

N S te Haarlem, tegen beta-
ling van f — per  stel. 

Aanwijzin g in loco op Vrijda g  Februari 
a. s., des morgens ten  ure. 

Nadere information zijn te bekomen bij 
den Architect bovengemeld.

Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken m Aspkalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-IMnks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kejrel -
baiieu . Winkel - en Jlagazijnvloereii . Gangen Veranda  Drug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeerinjren , Stallen , enz , enz,, enz. 
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 Ow  JoNES. 

Prijsopgaaf franco onder  nummer dezer 
advert, bureau dezer  Courant.

x

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

) A E , T W E . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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The St.Pancras n Work 
Company, . 

F A B

. 
n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 
te Amsterdam . 1884. 

, 
36. e Weteringdwarsstraat, 

 Sta l  l lo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 

, T &  C°, 
. E N 16. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 
Agent vooi n s &  Co.

„  A.Jandges te
Verder  alle mogelijke w artikelen en ijzer-

p aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 
strekt worden. 

: t 402 bij  het . 
GEBOUW E G VAN E J TOT G 

. 
e  met veel succes, 

Geheel e Waterleidinge n in gebouwe n i n verbindin g met 

systeem Car ré , systeem Chanoit 
A TE , N E TE , E . , ENZ. 

Voor het oppersen, filtreeren en verdeelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs.

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over  een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, hel in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper  is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 

 waar  dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt.— 
s Vent i lators , s Telephonen, E s , s 

gebrand en geschi lderd Glas, geschilderde Tegels, enz. 

J

e d Gulden. 
 twee  gedetacheer d  0ost

twee d Gulden. 
4431 

E T &  Co. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s t e kwal i te i t , 

 en 

, 
alsmede 4432 

Zel ireguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti lat ie, 
zonder  eenig gevaar. Vr i j  van 's s bepal ingen op het stoomwezen. 

n gebruik in tic 4433 

Synagoge, iiadiiii'iclitiii<reii , .Schoollokalen «'ii Vergaderzale n en bureau x 
der Nerterl . Israëlitisch e Gemeente

Sigarenfabriek van den r  C. Ott o . t Slot Bi l joen te  bij 
 Woning van den r  G-. . Steijn te r  cn Woonhuis van de n 

Gebrs. Gra tam a te l Cont inental te l du N o r d te 
 Stadhuis te  1 )e Bouw-Bureaux van het e te

Vill a . B a um tinna Schlieper  &  B a um te  Woning van den r  E . Oostor-
r iet h te  Jockey-C lub te  Un ion B au Gesellschaft te

. t nieuwe Ziekenhaus te  de in aanbouw zijnde n 
te  enz enz. 

r* n aanleg hij  der r  J . . Neervoort van de P o ll te

Vertegenwoordige r . S. . , Amsterda m 
Telegram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 

bij 

: . P. J. . . Prof. E. . . E F 
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.  Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts. 

: n betreffende de . — e bouw-
kunst aan de . — Verslagen van de vergaderingen der  afdeeling 

,  Januari, Vereeniging Architectur e te 's Gravenhage,  en de 
Afdeeling Amsterdam  Februari  — Binnen- en buitenlandsche 
berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

N E 
E . 

e heer  J. van h Jr. is door  het Bestuur  der 
j  benoemd geworden tot lid der  gecombi-

neerde Commissie tot voorbereiding van wedstrijden voor 
handwerkslieden in Nederland. n deze Commissie hebben 
zitting, afgevaardigden uit de Vereeniging voor  Fabriek-
en , de j  tot Nut van 
't Algemeen, het Algemeen Nederlandsen Werklieden-
verbond en de j  tot bevordering der  Bouw-
kunst. 

e heer  van h heeft op zich genomen de -
schappij  in genoemde Commissie te vertegenwoordigen. 

E T E , 

door  W.  C

t Bestuur  heeft van Z. Exc. den . van Staat, 
. van Binnenlandsche Zaken eenige exemplaren der 

gedrukte bescheiden ontvangen, betreffende de in dit jaar 
van Juni tot October  te n te houden internatio-
nale tentoonstelling van Schoone , bestaande uit 
programma, reglement, biljet voor  inzending en adressen 
aan kunstwerk en kist te bevestigen. 

Voor  zooverre de voorraad strekt worden deze stukken 
aan de leden der j  toegezonden, na gedane 
aanvrage aan het Bureau der . 

t kasteel van Chambord geeft ons eindelijk een 
monument te zien, dat geheel en al zich zelf is, uit één 
stuk, nagelaten door  dat tijdper k der  eerste Fransche 

, die hare ondervinding reeds opgedaan had 
in de kasteden van Chateaudun en Blois. 

t grootsche gebouw, waarvan de vreemde ligging 
te midden eener  bijna onbewoonde streek, in de nabijheid 
van een bosch, heeft doen denken dat Frans  het daar 
gebouwd heeft als jachtslot, trekt reeds van verre de 
bijzondere aandacht door  zijn talrijk e torenspitsen, reus-
achtige schoorsteenen, dakvensters en traptorens. Ge-
ritimen tij d wandelt men zonder iets van zijn aanwezig-
heid op te merken, verborgen als het is achter  het 
geboomte; wanneer  echter  de boomen eensklaps schaar-
scher  worden, ziet men onverwacht deze massa daar-
boven uitsteken om, al voortwandelende, weer  te ver-
dwijnen en zich eindelijk bij  het omslaan van een bocht 
in hare geheele uitgestrektheid en geïsoleerd voor  onze 
oogen te vertoonen. 

e indruk is verrassend ; in tegenstelling van de andere 
kasteelen ademt Chambord vrede en levenslust; vrede 
door  een kalme ligging te midden van een uitgestrekt 
grasveld, levenslust door  de vele vroolij k zich ver-
heffende spitsen en schoorsteenen, die als het ware alleen 
op de klokken wachten om een vroolij k lied te doen 
hooren. Tegenwoordig is de weg verlegd, in welks 
as het gebouw staat, zoodat men langs een omweg 
het kasteel nadert. Vroeger  echter, toen de vlakte voor 
het slot dagelijks adelijke bezoekers zag, die uit alle 
kasteelen van den omtrek hier  heen togen om met hunnen 
vorstelijken gastheerjde genoegens der jacht te deelen, toen 
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G ,  Januari. c antwoorden op dc prijsvragen 

der j  en der  Afdeeiing n en omstreken, in het 

vergaderlokaal tentoongesteld, werden vóór de vergadering door 

vele leden en belangstellenden bezichtigd, terwij l eene perspectivische 

teekening van den heer  Jesse, voorstellende de e Studenten 

Sociëteit , veler  aandacht trok . 

Wegens treurige familieomstandigheden was de Voorzitter  niet 

tegenwoordig, en werd de druk bezochte vergadering geleid door 

den Penningmeester, den heer  P. J. Groen. t een woord van 

welkom opende deze de eerste vergadering in het aangevangen 

jaar , en voegde er  den wensch bij , dat de trouwe opkomst steeds 

moge blijven, en ieder  naar  zijne krachten tot den bloei der 

afdeeiing blijv e medewerken. Vervolgens herdacht spreker  het 

afsterven van den zoo verdienstelijken man, den heer  J. van , 

die als mede-oprichter  der  Afdeeiing, vooral in den eersten tijd , 

zooveel tot hare vestiging en bloei heeft medegewerkt. a 

werd aan de afgetreden bestuursleden, de heeren W. C. r  en 

G. van , dank gebracht voor  hetgeen zij  voor  de Afdeeiing 

gedaan hebben, en vervolgens de nieuwe bestuursleden, de heeren 

G. n en J. P. de , hartelij k welkom geheeten. 

r  den heer  P. de Wild e werd vervolgens eene bijdrage ge-

leverd over  de «Geschiedenis der t bij  de Oude Volken, 

door l " 

Spreker  zeide dat, indien men bij  het samenstellen eener  ge-

schiedenis der  bouwkunst niet in gevaar  wil komen van niets 

anders te leveren dan een dorr e lijst van dagteekeningen en 

namen, men haar  dient te verbinden met de geschiedenis van het 

menschdom in 't algemeen en met die van ieder  volk in het 

bijzonder. n zal daarbij  een treffende overeenstemming vinden 

in den vorm der  gedenkstukken van de verschillende landen, 

hoewel de godsdiensten en zeden zeer  verschilden. Gaat men den 

afstand na welke deze verschillende volken scheidt, dan is die 

overeenstemming te meer  opmerkelijk . n verwondere zich 

echter  niet, wanneer  men enkele malen in de geschiedenis der 

Bouwkunst namen aantreft, welke als 't ware eerder  tot de 

algemeene geschiedenis behooren, dan tot de bouwkunde. Toch 

moest de geschiedenis der  bouwkunst op één lij n worden ge-

plaatst met de algemeene geschiedenis, en haar  gewicht blijk t 

ten duidelijkste, wanneer  men bedenkt dat de monumenten de 

eenige geschiedboeken zijn van sommige oude volken. 

Spreker  behandelde daarna de gedenkstukken van Babyion. Na 

de beschrijving van vele merkwaardigheden ging hij  over  tot de 

beschrijving der  stad Ecbatana, om daarna den Tabernakel, den 

tempel en het paleis van Salomo onder  den aandacht te brengen. 

Op flink e wijze kweet zich de heer  de Wilde, dat jongere lid , 

van zijne taak, en hij  mocht de voldoening smaken, dat velen met 

onverdeelde aandacht zijne beschrijving hadden gevolgd. e 

woorden van waardecring des Voorzitter s en het applaus der  ver-

gadering had spreker  dan ook zeker  verdiend. 

a wordt aan de orde gesteld het rapport der  Jury over 

de beoordeeling der  antwoorden, ingekomen op de prijsvragen 

der Afdeeiing »Een ontwerp van een gevel voor  een heerenhuis". 

Bij  monde van den heer  J. m werd ingenomenheid betuigd 

over  het verkregen resultaat, want, zeggen rapporteurs, wanneer 

uit den boezem eener  afdeeiing als de onze, zeven antwoorden 

inkomen, mogen wij  dat een verblijdend teeken noemen, vooral 

wanneer, zooals hier  het geval is, alle inzendingen blij k geven van 

ijver  en liefde voor  het vak. t resultaat was voor  de Jury 

zeker  aangenaam, doch maakte haar  taak niet gemakkelijk en ten 

slotte moest zij  zich niet in staat verklaren één der  plans uit te 

zoeken, zoover  boven de anderen uitstekende, dat daaraan de prij s 

kon worden toegekend. e antwoorden streden om den voorrang-

alle dri e vertoonden zij  bijzondere deugden, maar  ook hunne 

eigenaardige gebreken. Zij  werden ten slotte van gelijke waarde 

verklaard . Elk der  antwoorden werd door  de Jury besproken en 

menige nuttige en leerrijk e opmerking ten beste gegeven. 

t getuigschrift en de geldelijke belooning werd daarna aan 

de overwinnaars, de heeren W . Fontein, . n en P. . J. 

van Oerle, uitgereikt, waarbij  door  den Voorzitter  een woord van 

waardeering werd gevoegd, dat hun aanspoorde steeds hunne krachten 

in te spannen, en niet op de behaalde lauweren in te sluimeren, 

opdat ze spoedig als bekwame mannen in het vak kunnen optreden. 

All e antwoorden zullen (wanneer  zij  binnen eenigen tij d niet af-

gehaald zijn), gezonden worden naar  het bestuur  der , 

om bij  gelegenheid van de algemeene vergadering te worden ten-

toongesteld. 

a kwam in behandeling de vraag uit de brievenbus »op 

welke wijze kan men den toestand van den werkbaas verbeteren ?" 

e commissie ter  beantwoording dezer  vraag benoemd en be-

staande uit de heeren van , van Achterberg en de Vrind , 

bracht verslag uit van hare besprekingen. t eene kernachtige 

improvisatie betoogde de heer  van , dat gelet moet worden 

op den intellectueelen toestand van den werkbaas en dat er  een 

nauw verband behoort te bestaan tusschen patroons en knechts. 

Spreker  zag gaarne het contracten s'elsel toegepast, en meende 

dat toetreding tot de verzekering-maatschappij  tegen invaliditeit » 

en deelneming aan het pensioenfonds veel zou kunnen bijdragen 

tot dien onderlingen band. Ook plaatselijke vaktentoonstellingen, 

wedstrijden en verplicht teekenonderwijs, achtte de commissie 

direct of indirect in staat, om tot verbetering mede te werken. 

Vervolgens stelde spreker  op den voorgrond dat: het plaatsen 

van reclames in dag- en weekbladen, het stelsel van aanneming, 

en het gemakkelijk verkrijgen van patenten, nadeelig werken 

moest voor  hen die volkomen op de hoogte van hun vak waren. 

Al s bewijs daarvan sloeg hij  een blik in het verleden en deed 

daarbij  de goede zijde van het gildewezen op den voorgrond 

treden, terwij l de heer  van n ten krachtigste deed uitkomen, 

dat het recht van meesterschap zeker  noodzakelijk geacht kan 

worden. e bewijzen van bekwaamheid konden niet anders dan 

goed werken, waarbij  wel in het oog moest gehonden worden dat 

het spreker  niet te doen was, om den onbekwamen werkbaas te 

brandmerken, maar  om den bekwamen werkbaas de kroon boven 

het hoofd te houden. 

Na deze belangrijk e beschouwingen kwam de commissie tot de 

volgende conclusie. 

i ° . Aan de  wordt in overweging gegeven, of het 

niet wenschelijk zou zijn: het verleenen van het meesterschap in 

de bouwambachten, door  uitreikin g van diploma's of iets van dien 

aard, zooals injsommige plaatsen van , teneinde daardoor 

de bekwame- van de onbekwame werkbazen te onderscheiden, 

waardoor  ten eerste het publiek voorgelicht- en ten tweede de 

toestand van den bekwamen werkbaas verbeterd zal worden. 

 Wordt het  in overweging gegeven, zich in verbin-



ding te stellen met andere corporatien hier  ter  stede, bijv . de 

maatschappij  tot bevordering van Nijverheid en anderen, — om 

dat onderwerp nader  in behandeling te nemen, door  eene gecom-

bineerde commissie, teneinde hieromtrent eene nadere oplossing 

te verkrijgen ; met andere woorden: aan bedoelde corporatien de 

uitnoodiging te richten, om met de commissie uit onze Afdeeling 

deze zaak te bespreken. 

Nadat de commissie in het algemeen en den heer  van u ij  ven, 

als woordvoerder, in 't bijzonder, dank was gezegd voor  de be-

handeling der  vraag, werd na eene korte beschouwing van den 

Voorzitter  besloten, de gedachten van den spreker  in overweging 

te nemen, om ter  gelegener  tij d voorstellen ter  tafel te brengen. 

Vóór het sluiten der  vergadering wenschte de heer  van Achter-

berg het bestuur  in overweging te geven, een gemeenschappelijk 

bezoek te brengen aan den watertoren te , na de gemaakte 

veranderingen zeer  de moeite waard, terwij l bij  nog in beraad 

gaf om bij  het uitschrijven van een prijsvraag, een schriftelij k 

antwoord over  een of ander  onderwerp te verlangen, om daardoor 

aan de oudere leden der  Afdeeling de gelegenheid te geven hunne 

krachten te besteden. 

 E  l  'S  Februari . e ver-

gadering werd, ais gewoonlijk, gehouden in de achterzaal van het 

h koffiehuis en door  den Voorzitter  ten acht uur 

geopend. Na lezing der  notulen enz. had de installatie plaats van 

de heeren W. . Bruckmann en J. G. . 

a werd voorgelezen het jury-rappor t betreffende de prijs -

vraag:  ' , waaruit bleek 

dat het ontwerp onder  het motto  met den eersten prij s 

was bekroond en dat onder  het motto  de premie 

had verworven. Als inzender  van het eerstgenoemde maakte zich 

bekend de heer  A. W. van , aan wien daarop de prij s 

(tien gulden) werd uitgereikt, vergezeld van gclukwenschen met 

zijn succes, zullende het eervol getuigschrift der  Vereeniging hem 

later  ter  hand worden gesteld. e premie, bestaande in eene 

photographic in lijst met glas, zal worden uitgereikt zoodra mach-

tiging tot het openen van den naambrief van den inzender  is 

bekomen. Over  het vervaardigen van den lezenaar  zal nader 

worden gesproken. — Aan de jury , welke bestond uit de heeren 

. Stoffels, . W. A. Croiset van Uchelen en E. F. Ehnle; zal 

eene dankbetuiging worden gezonden. 

p werd het woord gegeven aan den heer  J. . Schouten, 

die eene voordracht hield, getiteld:

 Spreker  begon zijne rede met er 

op te wijzen, hoe vroeger  algemeen werd aangenomen dat het 

graniet van vulkanischen oorsprong moest zijn, maar  dat later 

gebleken is dat met meer  grond kan aangenomen worden dat 

deze steensoort ontstaan is  door  de werking van het vuur, 

maar  door  die van het  Voornamelijk waren het Von 

, Eli e de Beaumont en andere geleerden, die tot deze 

laatste beschouwing den stoot gaven, maar  nog heden ten dage 

heeft het  zoowel als het  zijne aanhangers 

Om dit wat nader  toe te lichten, behandelt spreker  de vraag

»Wat is graniet?"  Graniet is een kristallijn , korreli g gesteente, 

bestaande uit  en  welke drie lichamen, 

als 't ware zonder  bindmiddel, als korrel s naast elkander  geplaatst 

zijn. Evenwel worden deze stoffen ook wel beurtelings door  andere 

vervangen of worden andere steensooi ten bovendien aangetroffen, 

door  welke afwisseling de verschillende soorten in het graniet zijn 

ontstaan. Wanneer  bijv . het veldspath uit het graniet verdwijnt , 

dan noemt men het gesteente  wordt het glimmer ge-

mist, dan heet het  of schriftgraniet. Blijf t de veld-

spath in hoofdzaak alléén over, dan heet de massa t 

graniet van den c en vele andere hooge bergen van den 

Alpen-keten heet  en bevat, behalve de drie hoofdbe-

standdeelen ook talkblaadjes. 

Na aldus de soorten van het graniet breedvoerig besproken te 

hebben, waarbij  spreker  voor  monsters ter  circulati e had zorg 

gedragen, ging hij  voort met het ontstaan der  graniet-gesteenten 

nader  te behandelen. Volgens von d is er  in de geschiedenis 

niets bekend van het opstijgen van graniet-massa's uit het binnenste 

der aarde en wordt er  thans geen graniet-achtig gesteente meer 

gevormd; daarom moeten wij , door scheikundige analyse van het 

graniet, de wijze van ontstaan daarvan trachten af te leiden. 

Werner, de grondlegger  van het  stelsel, beschouwt 

het graniet als het oudste en edelste bezinksel van de wateren der 

aarde. e  school beschouwt het graniet als het pro-

duct van eene vurige brandstof, welke uit hei binnenste der  aarde 

naar  buiten is gedreven en bijgevolg, als met eene steel, daar-

mede verbonden is gebleven, tot  hoogten die opstuwingen 

ook plaats hadden. Als bewijzen voor  den oorsprong door  het vuur 

worden o. a. genoemd: de overgangen van het graniet tot andere 

vuurvot mingen, het doorbreken en doen omkantelen van in het 

water  bezonken gesteenten, door  het opgestuwde graniet, het in-

sluiten van brokken, tot die gesteenten behoorende, en de vele 

z. g. uitloopels, welke bij  het opstijgen in andere gesteenten zijn 

ingedrongen. 

Op onderhoudende wijze werd door  spreker  het vóór en tegen 

der verschillende zienswijzen ontwikkeld, waaruit ten duidelijkste 

bleek dat men, in 't algemeen, niet dan na grondige studie tot 

eene gevestigde overtuiging kan komen, welke der  theonfin omtrent 

den oorsprong de meest aannemelijke kan wezen. 

e kunstbeschouwing, dien avond aangeboden door  den heer 

J. , bestond in e Privée au X Siècle,  iéme 

série.) Ook de teekeningen betreffende de prijsvraag, bovenge-

noemd, waren in het vergaderlokaal tentoongesteld.

 Februari n deze vergadering werden 

voorgelezen de jaarverslagen van den Secretaris en van den Pen-

ningmeester, en onder  dankbetuiging de rekening en verantwoor-

ding van den laatsten goedgekeurd, even als de begrooting over

n plaats van de niet herkiesbare bestuursleden, de heeren Th . 

G. Schill en J. N. , welke volgens rooster  aftraden, werden 

gekozen de heeren Jacob F. r  en . . . 

e verkiezing van een Voorzitter  werd uitgesteld 

e onder-Voorzitter, de heer . P. Berlage Nzn., die de ver-

gadering leidde wegens afwezigheid van den heer  Schill, bedankte 

den heer é in hartelijk e woorden voor  al 'tgeen hij  in het 

belang der  Afdeeling had gedaan. e heer , ter  bij-

eenkomst aanwezig, iiam de benoeming aan. 

Na de e werkzaamheden trad ais spreker  op de 

heer  C. T. J. s . j  vestigde de aandacht op de stad 

Fréjus, gelegen aan de e zee, welke stad door  hem 

bezocht was geworden tijdens het congres van architekten en 

ingenieurs, gehouden in Februari  te Nizza. 

Fréjus, het e Forum Julii , is daaiom zoo belangrijk , 

omdat de vesting en de havenwerken, vóór en tijdens Julius Cesar 

daar  aangelegd, nog allen zijn aan te wijzen, en gedeeltelijk in 

hun geheel nog bestaai.. 

Fréju s is uit een archeologisch oogpunt ongetwijfeld de merk-

waardigste stad van het Gallo e gebied. Nimes, Arles, 

Orange, n enz. bezitten enkele monumenten, als amphi-

teaters, theaters, of thermen, — maar  van Fréju s is de geheele 

stad met haar  monumenten en haven te reconstrueeren. 

Vooral de havenwerken, nergens zóó volledig aanwezig als daar_ 

zijn zeer  belangrijk . e haven is gedeeltelijk tijdens Julius Cesar, 

kunstmatig aangelegd, bestond nog in 't jaar  toen de dooi-

de Saracenen verwoeste stad, door  Bisschop s voor  een 

klein gedeelte weid herbouwd, maar  is na dien tij d langzamerhand 

verzand en moeras geworden ln iSüó is, wegens het ontstaan 

van hevige malaria, het moeras droog gelegd, zoodat thans vrucht-

bare akkers de plaats innemen van de vroegere belangrijke 

handels- en marki m militair e haven. 

Omtrent vele der  bouwwerken als: de vestingmuren, citadellen, 

havendammen, forten, de aquaduct, het theater, het amphitheater, 

de verschillende thermen, de magazijnen voor  scheepsbehoeften 

enz. deelde spreker  het een en ander  mede. Groote teekeningen 

helderden liet gesprokene nader  op. 

n een bericht, voorkomende in het
van  Jan. j . 1., woiden eenige mededeelingen gedaan, ontleend 
aan de voorloo^ige verslagen der  Eerste r  omtrent de 
staatsbegrooting van  en aan het antwoord daarop van den 

r  van Waterstaat. 
n laatstgenoemd antwoord wordt volgens dit bericht gezegd: 
e onderbouw der  kap (over  het perron van 't centraal-station 

te Amsterdam) had /'  gekost. e kosten van den nieuwen 
onderbouw zullen  bedragen." 

t laatste is echter  niet juist. 
e gezamenlijke kosten van ouden en nieuwen onderbouw 

zullen ongeveer  dit bedrag uitmaken. 

Bij  de aanbesteding van de voltooiing der  perron-overkapping 
van het centraal-station te Amsterdam, is voor  het minste bedrag 
ingeschreven door  den heer . m te Amsterdam, zijnde 

Op g  Febr. a. s. zal te 's Gravenhage eene vergade-
rin g worden gehouden van de leden van het . t van 

, in het lokaal , des voormiddags ten  ure. 
Op deze vergadering zullen o. a. de volgende voordrachten wor-

den gehouden: 
n van den heer  J , over  grondduikers met 

uitneembare kokers, toegepast bij  den aanleg van het Amsterdam-
l en omtrent eon ontwerp van een siphon tot 

loozing van het stadswater  van Amsterdam. 
g van den heer  A. t over  verbeterde inrichtin g 

van vijzelgemalen. 
Voordracht van den heer  Ph. W. van der  Sleyden, over  de 

ontwerpen tol behoud en verbetering van het vaarwater  van 
Soerabaya. 

t uitgebreide terrein behoorende tot het voormalig zoogenaamd 
«Prinsen Vinkenhuis"  te 's , en begrensd wordende door 

, n en Ouden Scheveningschen weg, zal met 
vila' s worden bebouwd. 

e is eene coöperatieve bouwvereeniging door  eenige 
e officieren opgericht, met het doel om gezond en goed-

koop te wonen. t den bouw van een  tal kleine villa's, zal 
spoedig een begin worden gemaakt, zoodat men rekent dat reeds 
in het voorjaar  van  deze woningen kunnen worden betrokken. 

e ontwerpen zijn gereed en de contracten gesloten. 
Naar  men verneemt is het initiatie f voor  deze onderneming ge-

nomen door  den heer  J. J. van Nieukerken, bouwkundig rijks -
opzichter, werkzaam aan het departement van Binnenlandsche 
Zaken, die — zoo wij  goed zijn ingelicht — zich tevens met de 
uitvoering van den bouw zal belasten. c. 

Aan de oproeping van het gemeentebestuur  van Tilburg , om 
plannen voor  een overdekte vleesch- en botermarkt , waarvan de 
kosten niet meer  dan  bedragen, hebben  architekten 
gevolg gegeven. e Gemeenteraad ral uit de ingekomen plannen 
een keuze doen. 

Onlangs werd te Amsterdam opgericht eene vereeniging, onder 
den naam van «Nederlandsche Beeldhouwers Vereeniging te 
Amsterdam" . e stelt zich ten doel de bevordering der  beeld-
houwer  ij , zoowel in het algemeen als in 't bijzonder, de behar-
tiging van de belangen der  leden onderling door  steur, op ver-
schillende wijzen, streven naar  werkverschaffing, zoowel hier  als 
in *t buitenland en verbetering der  werk-conditien. Zij  zoekt steun 
van elke zijde, zoowel zedelijk als geldelijk. 

Op Zondag den <len Februari zal deze vereeniging des namid-
dags ten  ure eene vergadering houden in het gebouw der 

j  tot bevordering der  Bouwkunst, t
te Amsterdam; in deze vergadering zal als spreker  sptieden de 
heer . P. J. . Cuypers, die in hoofdzaak de volgende 
punten zal behandelen: de' kracht van vereeniging, te verkrijgen 
steun van patroons en de middelen, die er  zijn en kunnen 
worden aangebracht tot bereiking van het doel: de bevor-
dering der  beeldhouwerij. 

e leden der j  tot bevordering der  Bouwkunst heb-
ben toegang tot deze vergadering. 

Te Valkenburg heeft de commissie van deskundigen in de 
jongste g verslag uitgebracht omtrent de ontvangen 
plannen voor  de aan te leggen nieuwe marktplaat s aldaar. Aan 

e commissie belast met het inzamelen van gelden, om aan 
de regeering aan te bieden, ten einde daarmede een gedeelte der 
kosten te bestrijden voor  de oprichtin g van een proefstation, heeft 
tot nog toe weinig succes van haren arbeid gezien. Voor  ruim 

 slechts is toegezegd. n dus geen meerdere bijdragen 
toevloeien, zal de commissie wel genoodzaakt zijn aan de -
schappij  van Nijverheid voor  te stellen, de pogingen van een 
proefstation op te richten, te staken. 

T e Parij s is overleden de heer  Charles Questel, lid van de 
academie des Beaux arts. lid van het t de France, cere-lid 
van de j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

Aan den Sanitary record van  worden de volgende belang-
rijk e mededeelingen op hygiënisch gebied ontleend. 

e verschrikkelijk e epidemie, die de stad Napels in  bezocht, 
noodzaakte tot de uitvoering van groote werken. t aantal der 
beerputten in huizen bedraagt  terwij l  huizen aan 
de riolen zijn aangesloten. Tegenwoordig monden deze riolen 
onmiddellij k in zee uit. e nieuwe zijn op fransche wijze van 
banketten voorzien, en monden bij p o uit, om de in-
vloeden van de beweging van het zeewater  le vermijden. 

Voor de nieuwe waterverzorging heeft de ingenieur d 
de bronnen eener  oude aquaduct gebruikt, van welker  reservoir 
de overblijfselen nog bij p o zijn te zien. e hoeveelheid 
naar  Napels stroomend drinkwater  bedraagt 8 . per  dag, 
of gemiddeld . per  hoofd. All e hoofd-vertakkingen der  leiding 
zijn telcphonisch verbonden. e stad ontvangt . water  per 
dag gratis, voor  allerlei doeleinden. t water  heeft een gemid-
delde temperatuur  van  F., en wordt voor  centimes per s . 
aan dc bevolking geleverd. 

e gunstige invloed van deze waterleiding was terstond merkbaar. 
n  is niet  cholerageval voorgekomen, niettegenstaande 

de ziekte heerschte in de omgeving van de stad, waar  het nieuwe 
water  echter  niet werd gedronken. Toen de leiding tot Torr e del 
Greco nog niet gereed was, werd het water  per  paardenspoorweg 
daarheen vervoerd; ook de bewoners van die streek bleven ver-
schoond van cholera. 

Ten einde lucht en licht te brengen in de dicht bebouwde ge-
deelten der  stad in den omtrek van de haven en de markt , werd 
een ruime verkeersweg gemaakt van af de haven naar  't station, 
welke het benedengedeelte der  stad, waar  de bevolking het meest 
opeengehoopt is. doorsnijdt. e hoofdader  krijg t ter  weerszijden 
een aantal nieuwe straten; vele smalle straten worden verbreed 
en verlengd. r  zuilen ongeveer  inwoners zonder 
dak zijn. n de nabijheid van het station worden evenwel nieuwe 
woningen in een daartoe bestemd kwartier  gebouwd. 

s dezen weg hoopt men van Napels een nieuwe en gezonde 
stad te maken. 

Z. . den , g van , heelt den 
heer  J. Tideman, Secretaris van het k t van 

, benoemd tot officier  in de orde van de Eikenkroon. 

ln de zitting van den Gemeenteraad van Alkmaar , op  Febr. 
j . , is tot Gemeente-architekt benoemd geworden de heer 
G. , hoofd-opzichter  bij  de gemeentewei ken te . 

T e  komt vacant de 
betrekkin g van 

der G e m e e n t e w e r k e n, 
jaarwedde / 1200.— met jaar-
lijksche verhooging van ƒ 1 0 0 .— 
totdat het maxim, van ƒ 1 5 0 0 .— 
is bereikt. Belanghebbenden wor-
den uitgenoodigd hunne sollici-
tatie bij  het Gemeentebestuur  in 
te dienen vóór den  Februari 
a. s terwij l inlichtingen kunnen 
worden ingewonnen ten kantore 
van den Gemeente-architect op 
het , dagelijks met uit-
zondering van g en Vrij -
dag, tusschen i en  uur  des 
namiddags. 

 Febr

Op g  Februari  des avonds 
ten  ure, zal door  den WelEdelen r 
J. J. V A N N te  in het koffie-
huis  Pooi., aan de Groote t te

 worden : 

Bestek en Teekeningen liggen ter  inzage 
ten huize van aanbesteding en zijn a
verkrijgbaa r  ten kantore van de Architec-
ten, alwaar  inlichtingen volstrekt worden. 

Aanwijzin g op het terrein op g 
 Februari . 

F & . 

Jaargan g  en I88JÏ. 

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 ƒ — per  jaargang. 
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V o r  o li e n o ii : 
Uitgave van C . . , te

 B O U W K A L E N D E R  1888. 

Op g den \ \ - - n Februari j
des namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n le 

 van: 

liestek N ° .

t maken van verschi l lende wer-
ken op de spoorwegen Z -
Z T J T F E N en O 
en op het station , ten 
behoeve van den spoorweg -

O der -
li jk e Neder landsche -

j  . 

Bam ing perceel 1 f 16900.—, 
perceel 2 f 28100. — . 

e besteding geschiedt volgens i>
het bestek. 

e bestekken liggen van den  Januari) 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
de n s te  en 

 en is op  aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (Afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van
per  stuk. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Aanwijzin g zal geschieden: voor  het eerste 
perceel op  Februari j  des voormid-
dags ten  ure, te  voor  het tweede 
nerceel op  Februari j  des voormid-
dags ten  ure, te

, den  Januarij

Op g den  Februari  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

liestek N°.

t maken van eene Voe tb ru g 
het ver r ich te n van bi jkomende 
werken op het Stat ion -

Begroot ing f 6.100. 

e besteding geschiedt volgens ij  van 
het bestek. 

c bestekken liggen van den  Januari 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r te  en zijn 
op  aanvraag (per  brief) aan genoemd 
Centraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) op 8 en 
y Februari e. k. 

 den  Januari

E 
GEM- SIB- EN IWIELSÏEEffl 

p
 u  bi j Nijmegen . 

Gouden e Antwerpen 1886. 
a Gron ingen 1886 

Pri j s i n leder  /"1.75 i n l innen /'1.50 der  Bij lag e (verbeterde druk ) /'0.60 
Verkrijgbaa r  bij  de meeste Boekhandelaren ol legen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarheid—eu de ervaring leert bel dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer  hij  ze gebruikt meer  en meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiel, dat met eik jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk in i.ikt , toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te zijn en door  elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot hel bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt, ['miners, niet alleen 
dat hei de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwar  ning, Ventilatie, Bouwmaterialen, , Post- en Telegraatwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het , Stoomwezen en Zegei, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand- en , o;i eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
boveidien  het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s  Verificateurs -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 
— tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen wij  dit zakboekje aanbevelen, 
want  geen deze r  van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar  ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 

 pag. blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datumsvermeld staan, en de noodige 
ruimt e is gelaten, om aanteekeningen of afbeeldingen te maken, 't s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman. All e vragen betreffende z'jn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden.

: t 402, b./h. . 
W G VAN E -

J TOT G . 

Vertegenwoordig t Cl l . .HILMÉ FILS&Co . Parijs . 

X

Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk , 
om aan den muur  of de schrijftafel te bevestigen.  toe-
stellen op voet,  zij  verbonden zijn door  middel
een zacht zijden koord, schelmrichting,  meter  kabel met 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f 47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud
 in bijna alle voorname plaatsen van  in 

werking 'e zien. '  1 '

s V e n t ü a t o r s, s , S 
s geschi lderd en gebrand 

Glas, geschilderde Tegels, enz. enz. 

Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

 en 
T E Et O , 

-  -

JAN V A N DER POT, 
Scheepniakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
'inwerkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  roerende prijzen. 

E - en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T systeem Pó t i t j oan . 

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op Voornaam eu A dros te letten. 

y

_ . „ 

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. 4457 

J

The St.Pancras n Work 
Company. . 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w -Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

, 
36. Df*rde Weteringdwarsstraat , 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

 ZES

X . 
M l l . M 11

 6ost-*Jndvè; 

 T l EX , 

. J. Vincent & C*. 
, 

, ,
 Amsterdam

N , Antwerpen
Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Fi jn e smeedwerken, , 
, Ornamenten enz. 

Steeds voorhanden 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 . 
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l . \ ] i l r  van <le Val Traver». 

F A BK  EK . T 

A M S T E R D A M 
 3. 

te Ï 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

Tuigkainer-Benoodigdheden . 
, 

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

 en

.
E N 

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonie Breestraat C

 cie. : 
 PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS:

0 Y , § 

 HINTON HOLLIN S

Groote voorraden.  gg 

Gecomprimeerd e Asphiiltwej><'i i endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skiitinjr-Kinks , Mout vloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en Miipizij n vloeren . Gamren Veranda' s Itrujr - en Oakbe-
dekkimren , Iteton Fundeeriiijren , Stallen , enz., enz,, enz. 

(Systeem E ) Amsterdam. 
Deze wariiiwaterverwarinin 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. 

 de 

. , )

; , , .

, Vossius-

straat. — e . , (huis). , (huis). — . 

. , (huis).

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

e . , (huis). — . , (huis). — 

S &  (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (villa.) 

, , (villa). 

e . . , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

T E

G . 
N 

E . 

, T &  C°. 
. E N lli . 

G VOO N . 

Dit jaar zijn verwarm d en geventileerd : 
, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins , (6o 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 Ms-

e . J. . WüSTE, , (huis). 

e . P. , (villa). 

Th. A. E . d t 32 . 

Amsterdam. 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 
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Pratique de la , appliquée a la resistance des , 

par P. Planat, r  de la Construction . En vente 

aux bureaux de la Construction . Place Boieldieu, 8, Paris. 

Onder  bovenstaanden titel is een werk verschenen, dat in vele 

opzichten in zóó gunstigen zin van bestaande werken over  het-

zelfde onderwerp afwijkt , dat een korte bespreking van den in-

houd voor de lezers van het  van belang 

kan zijn. 

Gaan wij  in de eerste plaats na, hoe de schrijver  in zijn voor-

rede de bedoeling van zijn werk zelf toelicht: 

s ouvrages publiés jusqu'a ce jour  sur  la e des 

matériaux sont surtout des traité s théoriques oii se trouvent 

exposés, d'une manière abstraite, les principes analytiques ou les 

théorèmes qui permettent d'appliquer la mécanique a l'ar t des 

constructions. 

e le practicien veut recourir  i ces traités, il se heurte 

a une double diflicult é : s'il n'est pas resté très-familier  avec l'usage 

des calculs souvent compliqués de cette théorie, il risque d'en 

fair e des applications trés erronées, interprétan t mal des formules 

dont le sens est difficil e a pénétrer, ou se perdant dans de labo-

rieux calculs; s'il cherche a s'en rapporter  aux rares exemples 

d'application qui sont indiqués dans les ouvrages classiques, il se 

trouve en presence de dispositions purement conventionnelles, trés 

simplifiées pour se rapprocher des hypotheses théoriques et qui 

n'ont le plus souvent rien de commun avec les dispositions réelle-

ment adoptées dans la pratique. 

»Se placant a un point de vue complètement différent , l'autcur 

s'est préoccupé d'abord de simplifier  les principes théoriques, puis 

d'en tirer  des méthodes d'application, le plus souvent graphiques, 

qui lussent a la portee de tout le monde, car  elles n'exigent que 

les théorèmes les plus simples de la Geometrie élémentaire; l'auteur 

s'est ensuite attaché a montrer  sous toutes ses formes l'emploi 



que Ton doit faire de ces methodes simplifiées, en prenant pour 

exemples de trés nombreux cas empruntés a la pratique journalière. " 

n beknopten vorm volgt hieronder  een overzicht van den zeer 

omvangrijken inhoud. 

. t hoofdstuk omvat de leer  der  in- en uitwendige 

krachten en der  vormveranderingen (uitrekking , buiging, afschui-

ying en wringing), ook na de overschrijding der  elasticiteitsgrens. 

e voor  deze laatste vormverandering opgestelde formules worden 

voor  getrokken en gegoten ijzer, hout en portland cement getoetst 

aan de waargenomen brekingsverschijnselen. 

. n dit hoofdstuk vindt men opgaven 

van de waargenomen verschijnselen bij  vormverandering van ge-

trokken en gegoten ijzer, staal en hout, zoowel beneden als boven 

de elasticiteitsgrens. 

Belangrijk e uitkomsten worden medegedeeld over  onderzoekin-

gen betreffende den invloed van hooge en lage temperatuur 

 C. en  C.) op breekgewicht en elasticiteitsgrens 

van staal, phosphorvrij  en phosphoi houdend ijzer. 

Volgt natuurlijk e steen. Na mededeeling van proeven, waaruit 

blijkt , hoe het weerstandsvermogen van natuurlijk e steen, bepaald 

door  belasting van één kubus, afneemt bij  belasting van  en

met of zonder  metselspecie op elkaar  gestelde kuben, wordt op 

grond dezer  resultaten een bedrag voor  de toe te laten belasting 

afgeleid. 

Eindelij k kalk en portland cement. 

n het  gedeelte (Conséquenses pratiques) wordt de toe te 

laten spanning voor  ijzer  en staal besproken en melding gemaakt 

van de proeven van Wöhler . 

Na er  op gewezen te hebben, dat de eenvoudige wijze van be-

paling der  toe te laten spanning op  der  elasticiteitsgrens, 

zooals dit door  de Fransche ingenieurs geschiedt, in de meeste 

gevallen tot hetzelfde resultaat leidt als de veel omslachtiger 

e methode, waarbij  wordt aangenomen van een zekere 

belasting, die nimmer de breuk zal veroorzaken, gaat de schrijver 

voort: 

»Si nous considérons done les cas de tension et flexion simples, 

nous voyons que la deformation du métal sous la charge se divise 

en deux périodes: l'une qui va jusqu'a la limit e d'élasticité ou de 

non-rupture, comme on voudra l'appeler, dans laquelle les phé-

nomènes sont tres réguliers et toujours les mêmes, quel que soit 

le mode de chargement; l'autre, qui s'étend au dela, jusqu'a la 

rupture ,  tout est variable, oü tout change, limit e d'élasticité, 

point de rupture , suivant le mode de chargement. 

»Voila ce qui paralt bien établi aujourd'hui . Quelle influence 

ces fails constates peuvent-ils exercer  sur  notre méthode de cal-

cul? — Aucun, car  du moment oü tout le monde convient qu'i l 

faut pratiquement se tenir  bien au-dessous de la limit e qui clót 

la première periode, que nous importe pratiquement ce qui se 

passe dans la seconde?" 

n het duidelijker  gezegd worden, hoezeer  de e ge-

leerden op een dwaalweg waren, toen zij  als het ware met elkaar 

wedijverden, om methodes uit te denken ter  bepaling van de toe 

te laten spanningen, gegrond op de resultaten van Wöhlers 

proeven? 

Sinds prot. Bauschingers onderzoekingen in het laboratoriu m te 

n  hebben aangetoond, dat Wöhlers wetten niet opgaan 

voor  belastingen beneden de elasticiteitsgrens. begint men ook 

van die zijde het onjuiste standpunt te erkennen

.  Bij  de bepaling van het traagheidsmo-

ment van ijzeren balken wordt uitgegaan van de onderstelling, 

dat twee balken van dezelfde hoogte, hetzelfde gewicht en van 

ongeveer  denzellden vorm (b. v. 1 vorm of -f- vorm) gelijk traag-

heidsmoment bezitten — een onderstelling die, zooals door  den 

schrijver  bewezen wordt, voldoende gewettigd is voor  de in de 

praktij k voorkomende vraagstukken. Op grond dezer  aanname 

zijn grafische tafels ontworpen, waaruit, bekend zijnde de hoogte 

en de toe te laten spanning van den balk, benevens het moment 

der uitwendige krachten, onmiddelijk het vereischte gewicht van 

den balk kan worden afgeleid, waaruit deze volgens praktische 

eischen is samen te stellen. 

 Bauschinger: n aus dun mechanisch-technischen o 

ratorium , t

: Ueber  die Zulassige e der  eisernen 

Brücken,  N ° .

.

Voor de verschillende vraagstukken, die in deze  hoofdstuk^, 

ken worden behandeld, wordt naast de analytische berekening de 

constructie gegeven, en eindelijk door  een groot aantal grafische 

tafels de oplossing van in de praktij k vookomende gevallen ge-

makkelij k gemaakt. 

Vooral hebben deze tafels groote waarde ter  oplossing yan 

yraagstukken, betrekking hebbende op doorgaande balken. n 

vindt uit deze tafels voor  balken met  en  gelijke openingen 

onmiddelij k door uitmeting de grootte der  reacties in de verschil-

lende steunpunten, zoowel voor  alle standen van één enkel zich 

voortbewegend lastpunt, als voor  een zich voortbewegende gelijk-

matig verdeelde belasting. 

Natuurlij k geldt dit alleen voor  balken met constante doorsnede. 

.

n dit hoofdstuk wordt een formule voor  zekerheid tegen door-

knikkin g theoretisch afgeleid met inachtneming van de overschrij-

ding der  elasticiteitsgrens, waarop men bij  doorknikkin g wegens 

overmaat van druk moet rekenen. 

e aldus verkregen formule stemt zeer  juist met de empirische 

formules van , e en , en geeft tevens de 

verklaring , waarom deze empirische formules buiten zekere gren-

zen geen juiste uitkomsten meer  geven. 

Ook hier  wordt de toepassing door  grafische tafels vergemak-

kelijkt . 

.

X .

.

.

.

n deze hoofdstukken komt een uitvoerige behandeling voor 

van verschillende balk- en kapconstructies en wat verder  daarop 

betrekking heeft. 

e architekt vindt hier  de afzonderlijke oplossing van de meeste 

hem voorkomende vraagstukken. 

Voor  de studie moge een dergelijke herhaling van toepassingen 

der zelfde theorie overbodig en zelfs niet gewenscht voorkomen, 

voor  den technicus, die niet te veel lij d aan dergelijke studie 

kan besteden, zal zij  welkom zijn. 

.

Na opstelling van de formule voor  gronddruk , wordt deze voor 

verschillende gevallen langs grafischen weg toegepast, onder  anderen 

ter  bepaling van de vereischte diepte van fundeering, wanneer  het 

natuurlij k talud der  grondsoort bekend is. 

Verschillende wijzen van tundeering worden beschouwd in 

verband met de geaardheid van den grond. 

Een formule wordt ontwikkeld voor  het draagvermogen van 

heipalen, waarbij  rekening wordt gehouden met het feit, dat een 

deel van het nutti g effect van het blok verbruik t wordt tot samen-

drukkin g van den paal volgens de lengterichting. 

Ten slotte worden de uitkomsten verkregen door  verschillende 

toepassingen van de formule voor  gronddruk , getoetst aan de 

waarnemingen van Gobin. 

t de uitwerkin g van een aantal voorbeelden uit de praktij k 

(bekleedingsmuren, contreforten, gebogen muren, huismuren enz. 

enz.) wordt dit belangrijke hoofdstuk besloten. 

X V .

Ook hier  wordt de oplossing van het vraagstuk verkregen langs 

grafischen weg, door grafische tafels voor  de toepassing geschikt 

gemaakt en nader  toegelicht door  voorbeelden (constructie van 

een fronton, rustend op kolommen, van een welf brug, een viaduct, 

van kerkgewelven, luchtbogen enz. enz.) 

e is van de zeer  omvangrijk e stoffe slechts een vluchtige 

schets geleverd. Ons eindoordeel over  het werk kan niet anders 

dan gunstig zijn en een wanne aanbeveling inhouden aan onze 

architekten en ingenieurs. A l is het werk geschreven voor  fransche 

toestanden, al wordt van enkele bij  ons in gebruik zijnde materialen, 

zooals baksteen en tras geen woord gerept, al is het werk voor 

den ingenieur  geenszins volledig, omdat b.v. van sluizenbouw niets 

en van bruggenbouw zeer  weinig is opgeteekend, de juiste en 

toch zoo praktische toepassing der  theorie, waarvan zeker  de 

grafische tafels het sterkste bewijs zijn, zal naar  onze  het 

boek een blijvende waarde verschaffen. 

Jammer dat wellicht de groote omvang —  bladzijden — 

en de daaraan geevenredigde prij s — frs.  — eene algemeene 

verspreiding in den weg staan. Voor  de studie zou een bekorting 

mogelijk ziin geweest, voor  de praktijk , zooals wij  boven reeds 

opmerkten, werd zij  inindt r  gewenscht. e geldt voor  de-

vele herhalingen, die te voorkomen waren geweest door  naar 

vroegere hoofdstukken te verwijzen. 

x valait'' , zegt de schrijver  aan het slot zijner  voorrede, 

«sacrifier  une élégante concision aux conimodités practiques qui 

sont le veritable but de l'ouvrage."  S. v. . . 

n bracht ik een bezoek aan het onlangs voltooide -

huis van Brussels noordelijke voorstad Schaerbeek. l we 

dezen zomer u van hier  uit veel belangrijk s zullen kunnen melden 

bij  gelegenheid van de tentoonstelling, aan wier  gebouwen bijn a 

onafgebroken is doorgewerkt, zoo acht ik de stichting van dit 

monument van zooveel belang, dat ik nu reeds de aandacht uwer 

lezers er  op wenschte te vestigen. Geen hunner  mag bij  een bezoek 

aan Brussel nalaten dit gebouw in den vroolijke n vlaamschen stijl , 

te gaan zien. 

t den trein van Antwerpen komende ontdekt ge aan uw 

linkerhand de spelende silhouette en de groote kleurschakeering 

van een der  schoonste gebouwen in de laatste jaren in België 

gesticht. 

e architekt van , in Noord-Nederland sedert jaren wel-

bekend ("als medebeoordeelaar  der  beursprijsvraag, en door  zijne 

uitgaven) behaalde den prij s in den wedstrijd voor  dit . 

t gemengd gebruik van berg- en baksteen, de steenen kruizen 

der vensters die met gekleurd glas in lood zijn gedicht, de ranke 

middentoren, dakvensters, lichte topversieringen op trapgevels zijn 

de meest sprekende kenmerken der  bouworde, die uit- en in-

wendig met de vroeg-renaissance het meest overeenkomst heeft, 

en hier  en daar  herinneringen zoowel aan de gothiek als aan 't 

onderwijs der  Ecole des Beaux-Arts, te Parijs, toont. 

Gaarne had ik hierbij  eenige schetsen gevoegd, maar  de scherpe 

koude verhinderde mij  te teekenen, terwij l het «bouwkundig 

auteursrecht"  tot nu het maken van fotographiën heeft verweerd. 

Thans zal ik mij  dus beperken tot de opmerking, dat het geheel 

keurig is gedetailleerd en uitgevoerd. e hengsels, krukken , 

grendels, gordijnen, lampen, stoelen, haardtegels en platen, alle 

pleisterwerken, zijn door  den bouwmeester  in één karakter  ontworpen. 

e groote zalen, met prachtige vloeren, wandbetimmeringen en 

geweven schilderingen van Braguenie, slechts door  gordijnen ge-

scheiden, kunnen als een geheel gebruikt worden bij  feestelijke 

gelegenheden. 

Genoeg dat ik thans de aandacht heb gevestigd, aan de hand 

van schetsen moge later  eene volledige beschrijving volgen; of 

zal men door  eigen onderzoek alle inrichtingen kunnen bestudeeren, 

en critisch analysceren. 

k verblijf , geachte heer  redacteur, 

 Ed. dienstv. dienaar, 

 Januari . T . 

 zijn het niet eenige e officieren; 

 is noch uw berichtgever, noch ik in staat mede te deelen, 

dat spoedig een begin zal worden gemaakt. 

r  zoodra het raadzaam is, mijnheer  de , geef ik u 

de verzekering, dat het publiek met al hetgeen het, deze zaak 

betreffende, noodig heeft te weten, zal worden ingelicht; indien 

nl. andere meer  bevoegden dan ik , dit wenschelijk oordeelen. 

Tot zoolang dus geduld. 

s verblij f ik met de meeste hoogachting: 

Uw dw. dienaar, 

 V A N , 

 Februari

n verschillende bladen hebben reeds tal van nieuwtjes de 

ronde gedaan, die betrekking hadden op de bebouwing van een 

gedeelte van het Prinsevinkepark alhier. 

n uw laatste blad komt er  (misschien nog niet eens ten slotte) 

alweer  een nieuwtje bij . en word ik door uw berichtgever  ge-

doodverfd met het initiatie f voorde oprichtin g van die coöperatieve 

bouwvereeniging. 

k verzeker  ZEd . echter  dat mij  die eer  bepaald niet toekomt. 

Verder  raadt men zoowel naar  het een als naar  het andere 

want: 

i ° . ben ik dus niet de oprichter, doch uitgenoodigd toen de-

zaak volkomen haar  beslag reeds had; 

 zijn het geen  kleine villa's; 

 i Februari . e door leden en ge-introduceerden 

druk bezochte vergadering werd door den nieuw benoemden 

Voorzitter , den heer  J. W. Boerbooms geopend met een woord van 

dankbare herinnering en opwekking aan de afgetreden bestuursleden, 

de heeren J. . Persijn en J. C. Stoeller  Wzn.. waarna hij  voor 

zich de medewerking en de welwillendheid, zoowol van de verdere 

bestuurs- als andere leden van de Afdeeling verzocht, daar  hij , 

nu eenmaal bij  overrompeling genomen doch zich geenszins het 

veeleischende en veelomvattende der  taak ontveinzende, met liefde 

en toewijding zijne beste krachten aan de Afdeeling hoopt ie geven. 

Zij n dank brengende voor  het vertrouwen in hem gesteld, deelde 

hij  mede, dat de functiën van Penningmeester  en Secretaris, als 

vroeger, door de heeren Berghuis en h zijn aanvaard, 

en die van Vice-Voorzitter  en Bibliothecaris door  de heeren P. . 

Scheltema te Nijmegen en . Portheine Jr . alhier. 

t het oog op de rubrie k «Afdeelingsleden", opgenomen in de 

Wet van de , en ook met het doel om de Afdeeling en 

haar  streven meerdere bekendheid te verschaffen, werd tot de ver-

zending van eene door  het bestuur  voorgedragen circulair e besloten. 

Betreffende de ter  vorige vergadering uitgeschreven prijsvraa g 

voor  een «bibliotheekkast" , deelde de Voorzitter  mede. dat vier 

antwoorden zijn ingekomen die in handen van de Commissie van 

beoordeeling zijn gesteld. 

Voorts werd, met de bedoeling om eere-leden bij  de Afdeeling 

le kunnen benoemen, eene clausule aan het reglement toegevoegd 

doch, aangezien reeds verschillende wijzigingen, zoowel in het 

reglement als in de Wet van de j  zijn gekomen 

werd besloten een geheel nieuw reglement te doen drukken. 

Behoudens goedkeuring van dat nieuwe reglement en de daarin 

opgenomen clausule, werden daarop, met algemeene instemming en 

onder  luid applaus, de afeetreden bestuursleden, de heeren J. . 

Persijn en J. C. Stoeller  Wzn., tot  van de Afdeeling 

benoemd. e heer  Stoeller. ter  vergadering tegenwoordig, bracht 

zijnen dank uit voor  deze onderscheiding. 

e heer  Berghuis komt vervolgens in zijne «causerie over  bouw-

kunde en bouwkunst, motto.- voeten aan den grond" , op tegen 

het te hooge standpunt waarop zich de beoefenaren der  bouwkunst, 

vooral tegenover  h'.-t publiek, stellen. Eerstens, waar  die beoefenaren, 

zich kunstenaar  achtende, elkaAr hekelen en bemoeielijken en 

daardoor  de bouwkunst in 't algemeen verre van bevorderlij k zijn, 

vormen zij  voor  het publiek een pantser, waarvan het zich teleur-

gesteld afkeert, om zich zonder  voorlichtin g en op eigen vrijhei d 

bouwende, aan kwakzalverij  in de kunst over  te geven. h niet 

alleen moet de beoefenaar  der  bouwkunst zich niet op een voetstuk 

stellen, hij  moet integendeel zich in nederigen zin aan het publiek 

geven, en door  het van bouwkunde te spreken, den lust in haar 

trachten te kweeken om ons als bouwkundigen te erkennen. e 

gaarne toch met het woordje kunst geschermd wordt blijk t uit 

het dwaze gebruik van de woorden stijl en waarheid, in het daarstellen 

van woningen, meubelen, of wat dan ook; en dit gescherm vindt 

enkel haar  oorzaak in h'ït voorgaan der  bouwkundigen. e kunst 

staat veel te hoog, en wel voornamelijk de bouwkunst, om zich 

harer  zoo maar  toe te eigenen, en vooral het publiek 'kan er  zich 

niet in begeven; — het kan zich wel verlustigen in de scheppingen 

der meesters in de kunst, doch behoefte gevoelen aan kunst in 

het bouwen, waar  het zoo slecht thuis is en voorgelicht wordt in 

de kennis van het bouwen, is haar  onmogelijk. t men zich 

dan ook eenmaal op het voetstuk eens kunstenaars geplaatst, dan 

zal zich het publiek afgeschrikt gevoelen, uwe kunst niet verlangen 

of bevreesd zijn voor  uwe kunstuitin g ten haren koste. 

Voeten aan den grond, roept spreker  ons toe, toont wat ge zijt j 

al is het dan ook schijnbaar  ten koste der  waarheid; en wil 



daarmede de te groote vrees van het gebruik van surrogaten 

tegengaan. t dankbaar  gebruik van de kennis, de vermenging 

en de kunstmatige versiering der  materialen die ons in staat stellen 

onze krachten te toonen, waar in ander  geval de middelen het ons 

niet zouden toelaten. Waar wij  toch b. v. in Portland-cement werken 

nabootsen die werkelij k wel, maar ter  wille der  kosten, niet in 

natuurlijk e steen zouden kunnen worden uitgevoerd, daar  liegt 

men niet, mits men zorge dat de soliditeit van dergelijke werken 

er  niet onder  lijde. 

Weest solicde, brengt uwe kennis in praktijk , cn gij  zult niet 

afschrikken maar  binden, en uw optreden zal der  kunst, u zelve, 

en het publiek ten goede komen. Ga tot den berg waar de berg 

niet tot u komt; breng het publiek de kunst, maar  in praktischen, 

begrijpelijke n vorm, door  eerst kennis te kweeken; nog eens de 

kunst staat te hoog dan dat het publiek haar  ooit zonder  voor-

lichtin g zal kunnen naderen, veel minder  bevatten. 

Spreker  toonde aan, door  verschillende aanhalingen, dat vele 

groote meesters op verschillend gebied deze waarheid hebben 

begrepen, en eindig' met de woorden van onzen de Génestet: 

c kunst is lang, het leven kort — 

En 't werk van vluchtige uren, 

t zonder  strij d verkregen wordt, 

Zal slecht den tij d verduren. 

c kunst is lang, maar  kort de tij d 

U, voor uw taak gegeven, 

Zoo spil uw kracht in lust noch nijd ; 

Niet velerlei uw hart gewijd! 

r 't eenig kunstwerk al uw vlij t — 

Of 't u mocht overleven! 

Ziehier in zeer  korte trekken het door den heer  Berghuis ge-

sprokene. t was eene causerie in zeer  aangenamen en opge-

wekten vorm, een los daarheen geworpen praatje zooals hij  het 

heette en, daar hij  niet in 't minst wenschte eenigen strij d aan te 

binden, verlangde hij  ook dat het als zoodanig zal worden aanvaard. 

Nadat den spreker, bij  monde van den Voorzitter , den dank der 

vergaderden was gebracht, werd nog de uitgebreide verzameling 

photographièn bezichtigd, door den heer  Scheltema beschikbaar 

gesteld. 

Burgemeester  en Wethouders van t hebben aan den Gemeente-

raad voorgesteld, om te besluiten, nu van e geen subsidie 

tot het afwerken der  restauratie van den Nieuwe kerkstoren zal 

worden verstrekt, het werk geheel voor  rekening der  gemeente te 

doen uitvoeren, omdat het verschil in de kosten niet zoo groot is 

dat uitsluitend daarom van de restauratie zou moeten worden af. 

gezien.  zou gedurende  jaren een aflossing ten 

laste van den gewonen dienst van  gekomen zijn;

 zou deze aflossing jaarlijk s ƒ  moeten bedragen. 

Wi j  waren voor  eenige dagen in de gelegenheid in de magazijnen 

van de firma  Scholte, Spuistraat  te Amsterdam, een paar ge-

smeed ijzeren lichtkronen en wandluchters te zien uit een atelier 

voor  kunstsmeedwerk te . e hoofdlijnen dezer  kunst-

voorwerpen zijn eenvoudig en worden gevormd door de buizen 

voor de toetreding van het gas en enkele noodzakelijke verbindin-

gen dezer  buizen onderling. e constructieve vormen echter 

zijn versierd met ranken, bloemen en bladeren in groote verschei-

denheid, die juweeltjes van smeedwerk zijn en getuigen van de 

kunstvaardigheid der  werklieden. t naturalistische der  vormen 

wordt nog verhoogd door de kleur. e bloemen, bladeren cn 

ranken zijn namelijk in hunne natuurlijk e kleuren beschilderd met 

verwen die, naar men ons mededeelde, op het ijzer  worden gebrand. 

e kronen, maar  vooral de luchters, maken een zeer  aangena-

men indruk en zullen in een sterk verlichte zaal goed decoratief | 

werken, daar hun karakter  niet in strij d zal zijn met de overige 

meubels en de decoratie van dit vertrek. 

e voorbeelden van kunstsmeedwerk worden door  de firma 

Scholte o. a. geëxposeerd op de Permanente Tentoonstelling in 

het Gebouw der j tot bevordering der  Bouwkunst. 

Uit de Transvaal wordt het treurige bericht vernomen, dat de 

Nederlandsche ingenieur G. . van der n op  Januart j.l . 

te t is overleden. Weinige maanden geleden was de 

overledene derwaarts vertrokken als ingenieur bij  den aanleg van 

den spoorweg. 

Zooals reeds in een vorig blad werd vermeld, zal de «Neder-

landsche Beeldhouwers Vereeniging te Amsterdam"  op Zondag 

den  Februari , des namiddags ten  ure, in het gebouw der 

j  tot bevordering der  Bouwkunst, t

eene vergadering houden, waarin als spreker zal optreden de heer 

. P. J. . Cuypers. 

e leden der j tot bevordering der  Bouwkunst 

kunnen deze vergadering bijwonen. 

n de vergaderzaal zijn tentoongesteld, een groot aantal platen 

en photografien naar  beeldhouwwerken in alle stijlen, en proeven 

van bekwaamheid van eenige leden der  Beeldhouwers Vereeniging. 

Van onbekende zijde ontvangen wij  de volgende mededeelingen 

omtrent de lengten der  spoorwegen, overgenomen uit «Zeitschr. f. 

Eisenb. u. . der " 

n de  jaren van  bedroeg de lengte der  gebouwde 

spoorwegen over de geheele aarde . 

tot

cinrte  r> 

 maal den omtrek der  aarde of  maal den gemiddelden 

afstand tusschen de aarde en de maan. 

e jaarlijksch e uitbreidin g vermeerderde in ieder  tijdva k en wel; 

. van

j>

 tot einde  » per  jaar. 

Te n wordt gevraagd een r der  Gemeente-

werken, op een jaarwedde van  met jaarlijksch e verhooging 

van  totdat een maximum van /'  is bereikt. Belang-

hebbenden worden uitgenoodigd hunne aanvrage vóór  Februari a.s 

in te dienen bij  het Gemeentebestuur. n worden gegeven 

ten kantore van den Gemeente-architekt op het , dagelijks 

tusschen  en  ure des namiddags, behalve op Zondag, g 

cn Vrijdag . 

r  de directie der  Staatsspoorwegen is benoemd tot tijdelij k 

sectie-ingenieur te Nijmegen, de r A . . A. C. van , 

en als zoodanig le Breda de r J. P. Post. 

e ingenieur van het stoomwezen ie klasse, N. var. l is, 

naar men ons meldt, van den Bosch naar  Amsterdam overge-

plaatst. t is een gevolg van de plaatsing van den ing. Struve 

bij  het bureau, dal het werk der  enquête-commissie zal voortzetten. 

 Febr. e kerkeraad der  gereformeerde kerk (dolee-

rende), het bouwen eener  kerk voor  ongeveer  zitplaatsen, met 

kosterswoning. . Ouwerling te , / i o , m . 

's  Febr. t gemeentebest., het bouwen eener 

verdieping op een gedeelte van het keukengebouw van het ge-

meente ziekenhuis aldaar en het bouwen van een verblij f voor 

den nachtportier op het voorplein van die inrichting : . C. . 

v. Goch ƒ  A . Stichter  J. . Werdesjr.

F . P. de s ƒ  C. J. v. d. Zij l /  firma  Wed. 

P. A . i en Zn.  Nater en Co. ƒ  A . C. 

Paardekooper /  B. Nieuwenhuizen  allen aldaar. 

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

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

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Gelieve op Voornaam eu Adres te letten. 

W. F WEIJNTJES, 
 b n

J

N . 

 twee  gedetacheer d  @ost=Jndiè/ 

g r a t i s

Gouden 
Stauts . 

De Portiand-Cemcnt-Fabriek van 

te Amünebiir g bij  lliebric h ad n
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. 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

D E L I N T & O . Rotterdam. 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 
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Op g den  Februari  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tol Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  dc e n te 

 van : 

t maken van eene - en 
 adingplaats, het leggen van 

sporen en wissels en het ver-
r ichte n van daarmede i n ver-
band staande werken op de 
halte . 
Begroot ing f 5490.— 

e besteding geschiedt volgens !j  van 
het bestek. 

e bestekken liggen var. den Februari 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r  W. J. E 

S te  en is op franco aanvraag 
(per  brief) aan genoemd Centraal-bureau 
tAfd . Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken). 

Aanwijzin g zal geschieden den 5JC11 Fe-
bruar i  na aankomst van trein

, den  Februari

, T &  C°. 

 PARKETVLOEREN en WAUDTEGELS:
m  &

S .
 en

 Groote voorraden.  pj 

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 voordeden aan: Ondoordring -

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

ongedierte . Urooter e duurzaamheid , omdat het hout 

uit één stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

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

JAN , — . 
 402

W E G VAN B J TOT 
G . 

Vertegenwoordig t ROBER T KOYli E & S 0 \, l .ini . Lunilen . 

 fiOO.—

 1882.

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 
 geplaatst.

— In' all e voornam e plaatse n zijn  mi) lellen te bezichtigen . — 

 C

 ot  cl© Val '.Travers. 

. . T 

. 

veren  Medaill e Amsterda m

T E

WATERLEID IN G BUIZEN . 
N 

E . 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winkel - en MagazUjivloeren , Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beton-Fuudeeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

T E N (WES ) 

 gebruik in <le

Synagoge , Badinrichtingen , .Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Kederl . Israëlitisch e Gemeent e alhier. 

 van den r  te  bij 
 Woning van den r r  en Woonhuis  de

 te  te
 te e  van het

Vill a  te  Woning  den r
 te  te  te

(6 .  te  de in aanbouw zijnde
te  enz. enz. 

n aanleg bij  den r  te

Vertegenwoordige r . S . . , Amsterdam . 

V A N D E M A A T S C H A P P y  D E r ( D O U W K ü N S l 

18 F E B R U A R I 1888. 

. P. J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p. p.  voor e 

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

fr . p. p. / — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  C'ts. 

: Statistiek over de vermindering van het aantal studeerenden 
aan de Technische hoogescholen. — Beursbonw. — Verslagen van de ver-
gaderingen der  afdeeiing Groningen van  Nederlandsche beeldhouwers-
vereeniging k instituut van ingenieurs  en vereeniging 
architectura te 's Gravenhage  Februari  — Binnen- en buitenland-
sche berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. — Afloop van 
aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

 OVE E G V A N 

T A A N T A N A A N E 

E . 

Aan de Technische n (Polytechnische Scho-

len) van het  zijn voor  den wintercursus 

 in 't geheel ingeschreven:  studenten,

hospitanten en  toehoorders. 

t gezamenlijke bedrag der  studeerenden is over  de 

bestaande  scholen verdeeld als volgt: 

Aken r

Berlij n e

Brunswijk n

t  Stuttgart

n

t aantal ingeschrevenen aan de Polytechnische school 

te  bedraagt voor  den cursus  studen-

ten en  hospitanten en toehoorders (voor  verschillende 

studievakken ingeschreven), dus in 't geheel

e meeste dezer  cijfers wijzen tegen de vorige jaren 

wederom eene niet onbelangrijke vermindering aan van 

het aantal studeerenden aan de Technische . 

Aan de Polytechnische School te t dagteekent 

deze vermindering van het jaar  toen het bezoek 

der inrichtin g met  ingeschrevenen zijn toppunt had 

bereikt l). 

) n het jaar  bedroeg het totaal der  ingeschrevenen:  j 

in  in  in  in

in  in  in  in

en in

n het studiejaar  bedroeg het totale cijfer  der 

ingeschrevenen  in  in

in  in  in

Aan de meeste  inrichtingen dagteekent 

de vermindering van het aantal studenten in de techni-

sche vakken reeds van de jaren  en  Aan 

sommige dezer  scholen bedraagt het aantal studenten nu 

slechts nog ongeveer  de helft van de zeer  hooge cijfers, 

die toen waren bereikt; aan andere valt eene nog aan-

merkelijker  daling waar  te nemen. Zoo verminderde het 

aantal der  bezoekers van de Technische l te 

 van  (in  tot  te

van  (in  tot  te  van

I (in  tot  te  van  (in

tot  te  van  (in  tot  in

van  (in  tot  Een kleine vooruitgang in 

het aantal studeerenden is alleen waar  te nemen aan de 

Polytechnische School te  van  (in

tot  te  van  (in  tot

Belangrijker  is de vooruitgang aan de Technische -

school te  waar  het totale cijfer  der  ingeschre-

venen van  (in  tot  is geklommen, 

wat voornamelijk aan de vermeerdering van het aantal 

hospitanten en buitenlanders is toe te schrijven, welk 

aantal in  slechts  in  daarentegen 

niet minder  dan  bedroeg. 

Aan de Zwitsersche Polytechnische School te

bedroeg in het jaar  het totaal der  ingeschrevenen 

 daalde geleidelijk tot 

 (in  en verhief zich in  wederom 

tot

Zeer  belangrijk is ook de achteruitgang aan de Tech-

nische n van (

Zoo verminderde het aantal studeerenden aan de Poly-

technische School te  van  (in  ge-

leidelijk tot  aan de  Technische 



i den heer  A. W y is een adres toegezonden 

aan den Gemeenteraad van Amsterdam, verzoekende nog geene 

beslissing te nemen omtrent de aanhangige voordracht voor  den 

Beursbouw, maar  B. en W. te machtigen met hem in overleg te 

treden over  de uitvoering van een nieuw plan. Bij  dit adres 

worden plattegronden overgelegd van het gebouw, ontworpen door 

den heer  J. Springer. e adressant verklaart zich bereid, ge-

steund door  Amsterdamsche kapitalisten, zijn plan op nader  te 

bepalen voorwaarden te verwezenlijken, zonder  bezwaar  voor  de 

Gemeentekas en op zoodanigen voet, dat de Beurs over  een zeker 

aantal jaren in vrijen eigendom aan de Gemeente overgaat. t 

de d er  echter  de voorkeur  aan geven dit plan, in zijn geheel 

of gewijzigd, zelfstandig van Gemeentewege te doen uitvoeren, dan 

verklaart hij  zich reeds nu bereid er  zonder  vergoeding afstand 

van te doen. 

Voor  den bouw van dit plan zullen rui m zestig perceelen tus-

schen den Vijgendam en het l geslecht moeten worden. 

e Vijgendam wordt daarbij  even breed als het gedeelte van den 

, waarbij  hij  zich aansluit. e voorgevel komt in 't verlengde 

te liggen der  gevels op den m tusschen den Nieuwendijk en 

het . t laatste moet geheel worden gedempt tot de 

doorgangen, en daardoor  ontstaat een bouwterrein van a 

en worden eenige straten gevormd. Aan de westzijde van het 

gebouw zou een straat van . en aan de oostzijde een verbreed 

gedeelte Warmoesstraat van pl.m. . breedte ontstaan, doorloo-

pende tot een nieuw beursplein op den tegenwoordigen Vijgendam, 

t k loopt tot aan een plein voor  't station, zoo ook 

een straat langs de achterzijde der  huizen van de Warmoesstraat. 

t terrein tusschen deze beide straten wordt bouwterrein. 

t eigenlijke Beursgebouw is lang , breed , en hoog, 

met het dak. . t Gemeente ontwerp beoogt een gebouw 

van . lang, en  tot . breed). e ontworpen beurs-

zaal is . lang en afwisselend breed  tot . (Volgens 

het gemeente ontwerp zijn deze afmetingen . bij  a ) 

e verdieping gelijkstraats is bestemd voor  winkels, verder 

bergplaatsen, enz. en is slechts . hoog. Op dezen sokkel rust 

het eigenlijke beursgebouw, van vier  zijden toegankelijk langs 

trapper . e beurszaal, met daaromheen gelegen dienstvertrekken 

en omgaande galerij  heeft een hoogte van . Boven de dienst-

vertrekken zijn ter  verhurin g bestemde kantoren, monsterkamers, 

enz. aangebracht. 

t gebouw is gedacht in den geest der  meesterwerken uit den 

bloeitij d der  vaderlandsche bouwkunst. 

,  Febr. e vergadering werd gepresi-

deerd door  den heer  P. . A . . s in de Januariverga-

dering had de heer  J. B. Jager  onder eene gepaste toespraak den 

voorzittershamer aan zijn opvolger, den heer , overhandigd 

en had deze het voorzitterschap aanvaard onder  de verzekering, 

voor  de goede zaak te zullen doen wat in zijn vermogen is, daarbij 

steunende op eene welwillende medewerking. 

Wi j  gaven van die vergadering geen verslag, omdat zij  grooten-

deels een van dat der  gewone afdeelingsvergaderingen zoozeer 

afwijkend karakter  droeg. Zij  toch was, na het afdoen der  huishou-

delijk e werkzaamheden, gewijd aan een gezellig samenzijn; dit op 

voorstel van een der  leden die — en o. i. terecht — meende, dat 

men na een vierjarigen arbeid zich wel eens eenige ontspanning 

mocht veroorloven. 

Wi j  zouden er  nu ook geene melding van hebben gemaakt, als 

niet plicht gebood, den heer  Jager  recht te doen. , in wien 

de afdeeling van hare oprichtin g in  af, een Voorzitter  heeft 

gehad die steeds met groote lust en ijver  hare belangen diende 

niet alleen, maar  aan wien voor  een goed deel is te danken dat 

in Groningen eene afdeeling van de j  is gevestigd 

geworden, werd daarvoor  hartelij k dank gebracht. 

Nu wij  toch een terugblik slaan op den avond van  januari , 

zij  het ons nog vergund aan te stippen dat de zaal, dank de be-

moeiingen van de heeren r  en de Vogel, eene nette 

decoratie en eene schoone collectie photographiën te aanschouwen 

gaf, dat de avond eene werkelij k gezellige was en aan de verge-

telheid werd ontrukt , daar  het kunstlievend lid, de heer  J. G. 

, de beleefdheid had van de aanwezigen, in groep, eene 

photogratie bij  magnesiumlicht te nemen en daarvan in de volgende 

vergadering een welgeslaagde afdruk aan elk lid te schenken. 

n deze vergadering werden door  den heer r  teeke-

ningen en monsters toegelicht van georneerd gewalst ijzeren lijst -

werk, uit de labriek van C. t en Co. te k bij n 

en door  de firma  Sannes en Buising te Groningen verkrijgbaa r 

gesteld. e lijsten, uiterst zuiver  en scherp in geleding en ver-

siering, worden geleverd in lengten van  a . tegen den prij s 

van ƒ  i /  per , een prij s die billij k is, in aanmer-

king genomen de betrekkelij k geringe zwaarte. 

e heer . Tjaden, handelaar  in bouwmaterialen, toonde monsters 

van een tegen vuur  en weersinvloeden bestand materieel, genaamd 

»Xylolith" , uit de fabriek van Cohnfeld en Co. te Potschappel in 

Saksen. Taai als harde houtsoorten, heeft het de vastheid van 

steen. Bij  hoogen hittegraad verkoolt het Xylolith , maar  vat 

geen vlam, is volkomen «volumenbestandig", in water, zelfs bij 

langdurig koken onoplosbaar, laat zich polijsten, of als gewoon 

hout verven. t materieel wordt aanbevolen voor  vloeren, wand-

bekleeding, en uithoofde ook van zijn slecht warmtegeleidende 

eigenschap, voor  dakbedekking. e monsters, dik  tot , 

toonden eene vlakke, giadde oppervlakte en verschillende kleuren" 

e prij s van een plaat, groot een , dik  a . en van 

een roodbruin e kleur, is . 

e Voorzitter  vestigde nog de aandacht op de «Willesdenfa-

briekaten" , verkrijgbaa r  bij  W. van Steeden &  Co. te , 

waaronder  een voor  dakbedekking. r  een prospectus niet het 

gewer.schte licht omtrent prij s en hoedanigheid gaf, werd den 

Secretaris opgedragen nadere information in te winnen. 

Op voorstel van den Voorzitter  werd besloten voortaan, brekende 

met eene te Groningen vri j  algemeene heerschende gewoonte, de 

vergaderingen zooveel mogelijk stipt op den aangekondigden tij d 

te openen, en om onder  de werkzaamheden eenigen tij d te pausee-

ren, teneinde zich daarin geregeld aan de kunstbeschouwingen te 

kunnen wijden. A l aanstonds werd het laatste in toepassing gebracht 

en overgegaan tot het bezichtigen van eenige door  de heeren Wegerif 

en n ontworpen bouwplannen, van eene verzameling platen 

uit »die r  der e , zoomede van teeke-

ningen van het nieuwe s te Noordwij k en ,de nieuwe 

. C. k van den . Stephanus te Borne, ontwerpen van den 

heer  N. r  te 's . 

e heer r  schonk een tiental photografieen van oude en 

nieuwe te Groningen bestaande gebouwen, die staande de verga-

dering werden geveild en eene som opbrachten, welke, gevoegd 

bij  andere vrijwillig e bijdragen, het te kort in kas over  het vorig 

dienstjaar  dekte. 

E . Op den  Februari j.l . 

werd door  deze Vereeniging eene eerste buitengewone openbare 

vergadering gehouden in het Gebouw der j  tot bevor-

dering der  Bouwkunst, door  het Bestuur  daartoe afgestaan. e 

Voorzitter  der  Vereeniging opende op het aangekondigde tijdstip , 

's middags  uren, de Vergadering met een kort woord, waarbij 

hij  wees op het doel der  Vereeniging, steun van eiken aard 

der leden onderling bedoelende. j  gaf daarna het woord aan 

den heer . P. J. . Cuypers, die met bereidwilligheid had 

toegezegd als spreker  te zullen optreden. 

e heer  Cuypers betoogde in den aanvang zijner  rede, dat de 

beide spreekwoorden: «door eendracht wordt het kleine groot"  en 

«eendracht maakt macht,"  nog nimmer zijn gelogenstraft. Wi l dan 

ook eene vereeniging als die der  Nederlandsche beeldhouwers 

levensvatbaar  zijn, dan behoort er  samenwerking te bestaan tus-

schen meesters en gezellen, dan moet men elkanders krachten 

steunen en aanvullen. Eene vereeniging in wier  boezem dit ge-

schiedt, moet worden toegejuichd en aangemoedigd; en is de wil 

dan goed, dan zal men ook het doel bereiken. 

Spreker  zeide zich te hebben voorgesteld een blik in de ge-

schiedenis te werpen, om den weg te vinden op welke grondslagen 

de Vereeniging moet worden gebouwd; uit die geschiedenis is 

menig nutti g voorbeeld le trekken. 

t vereenigingen van groot nut zijn, hebben de Germanen 

reeds begrepen, die broederschappen oprichtten met het doel om 

zich onderling te verdedigen. Zij  stelden zich daartoe onder  de 

hoede van een hoofd. 

, in de  eeuw, toen de kunst reeds een groote hoogte had 

bereikt, vereenigden zich de lieden, die een handwerk beoefenden, 

en stelden zich meestal onder  de bescherming van een ; 

de voornaamste dezer  vereenigingen is die van St. s geweest. 

Tal van gebouwen zijn in die dagen ontstaan, waarbij  aan vele 

kunstvaardige handen werk werd verschaft. Beschouwt men de 

woning van den burger  uit de  eeuw, dan wordt dit volkomen 

duidelijk ; want uit- en inwendig draagt elk stuk, elk onderdeel, 

den stempel van de gedachte van den kundigen vervaardiger, 

't zij  hij  metselaar, timmerman, smid of beeldhouwer is. Alles 

ademt leven en levenslust; alles is op eigenaardige wijze behan-

deld, tot zelfs het geringste meubel, en draagt in zich het bewijs 

van de liefde waarmede het is gemaakt. n lette op duurzaam-

heid en deugdelijkheid, en op de eischen van het materiaal bij 

de samenstelling. Er  was eenheid en verscheidenheid in de 

uitingen der  kunst dier  dagen. 

e eenheid en verscheidenheid moeten aan alle kunsten eigen 

zijn. Eenheid, omdat de menschelijke geest de onderdeden in 

verband tot het geheel beschouwt en ze samenvoegt, — verschei-

denheid, omdat onze geest telkens iets anders wenscht en geen 

eentoonigheid duldt. 

e reeds genoemde vereeniging St. s werd in de  eeuw 

te Venet ië opgericht. Ook in Sienna, Bologna, Ferrar a enz. had 

zij  weldra hare vertakkingen. n die vereeniging werden allen 

opgenomen, wier  ambacht in nauw verband met het teekenen 

stond, ook schilders en beeldhouwers, en werd alles besproken 

wat op het ambacht en de personen die het uitoefenden betrek-

king had. Er  werden regels opgesteld, volgens welke gewerkt 

moest worden; deze werden tot wetten verheven en in de werk-

plaats medegedeeld. Nadat de leerling zijn onderwijs in de werk-

plaats had genoten, werd hem nog geometrie geleerd, toegepast 

op het werk, en werden hem oefeningen opgelegd En juist deze 

wekten op tot een hoog kunstgevoel. e eenmaal vast staande 

goede beginselen werden bestendigd en ontwikkeld, door blijvende 

samenwerking, en door eene daaruit voortvloeiende opwekking 

die de kunst bevorderde. 

e vereenigingen hadden goede statuten en zij  breidden zich over 

geheel midden-Europa uit ; daarom hebben zij  zich zóó langen tij d 

weten te handhaven, totdat de groote e op 't einde der 

vorige eeuw een einde aan dien toestand maakte. 

e wetten waren zoodanig opgesteld, dat het voordeel algemeen 

was, en dat orde en zedelijkheid gehandhaafd werden. 

n de bepalingen omtrent de corporatièn waren onderscheiden: 

de leertijd , de gczellentijd en het meesterschap. Vóór

bestonden geen akademien noch vakscholen, en was ook geen 

scheiding waar  te nemen tusschen kunstenaars en kunst-hand-

werkers, want allen waren gildebroeders. Een hoogere sport op 

den maatschappelijken ladder  kon men alleen verkrijge n door  uit 

te munten in zijn werk. 

Nadat de heer  Cuypers eenige der  ceremoniën had medegedeeld 

gebruikelij k bij  de aanneming in de werkplaats enz. deelde hij 

omtrent de graden in het gildewezen nog het volgende mede. 

Na gedurende dri e jaren — den normalen tij d — als leerling 

gewerkt te hebben, werd men gezel. Om daarna meester  te kunnen 

worden, moest men de werken leveren die door de wetten waren 

voorgeschreven; daarbij  waren bepalingen gemaakt omtrent de 

wijze van uitvoering der  werkstukken, en om zekerheid te verkrijgen 

dat in geen geval kon worden geknoeid. Eerst na dri e werkstukken 

geleverd te hebben kon men het meesterschap verkrijgen . Omtrent 

het verleenen van dien graad beslisten de meesters, of ingeval 

van verschil van meening een jury . 

e heer  Cuypers somde daarna de voordeden op van de regelen, 

die ten grondslag aan de gilden lagen. e gedwongen leertij d was 

een uitmuntende oefening, en in het goede onderwijs moest de 

meester  zijn eigen voordeel zien. n leerling stond den weir  open 

zich te beklagen, indien hij  meende daartoe redenen te hebben. 

r  het opwekkend voorbeeld van voorgangers ontstond een 

wedijver  bij  de leden, waardoor  zij  streefden naar  volmaaktheid; 

zoodoende werden deze vereenigingen groot. 

e belangen der  tegenwoordige beeldhouwers kunnen bevorderd 

worden door  het onderwijs en de leermiddelen te verbeteren en 

door gelegenheid te verschaffen werken uit te voeren en liefde op 

te wekken voor  de beeldhouwkunst. 

Goed onderwijs in de werkplaats, gegeven door meesters die 

mannen van talent zijn, is in de eerste plaats noodig. Slechte 

onderwijzers kunnen vooral in Nederland veel kwaad stichten. 

Spreker  herinnerde daarna aan den toestand, die ligt tusschen 

de jaren  en  ongeveer. Toen werd de beeldhouwkunst 

als 't ware verafschuwd. e huizen der  rijk e lieden waren, hoe 

rij k van binnen ook getooid, van buiten kaal. e oorzaak daarvan 

zou blijke n uit het volgende verhaal. Nu ongeveer  jaren ge-

leden, kwam een deftig Amsterdamsch koopman bij  een eigenaar 

die huizen deed bouwen en sloot met dezen een overeenkomst van 

huur. j  had echter  spoedig berouw daarover, daar  men hem 

gewezen had op het beeldhouwwerk dat den gevel versierde; men 

zou voor  den gevel blijven staan, en dit paste niet voor  een deftig 

huis op een voorname gracht. e huurder wilde aanvankelijk het 

contract verbreken, waarin de verbaasde eigenaar geen bezwaren 

zag. e koopman echter  ging ten slotte niet zoo ver  en verzocht 

nog eenig uitstel, waarna hij  toch tot de voor  die tijden roekelooze 

daad overging om het huis te huren. 

e tijden zijn wel reeds iets gunstiger  geworden, maar  wilien zij 

nog meer  verbeteren, dan moet ook het te leveren werk goed en 

schoon zijn. Vraagt men zich echter  af, of dit in alle opzichten 

het geval is, dan moet men erkennen, dat wel veel zwsierd, maar 

ook veel ow/sierd wordt. Tegen dit laatste is weinig te doen, 

omdat bijn a een ieder  zich verbeeldt meester  te zijn, of omdat 

slecht werk wordt opgegeven. n dit laatste geval moet men trachten 

hem, die de opdracht doet, te overtuigen, dat het verlangde beter 

kan worden gemaakt. 

e nieuwe Vereeniging moet er  daarom naar  streven, alleen 

hen in haar  midden op te nemen, die aanleg voor  hun vak toonen 

Uit de gilden putte men dan de les, dat eenheid moet heerschen 

in de beginselen en de wetten der  Vereeniging; ook bedenke men 

dat vrijhei d schoon is, maar  dat zij  niet moet ontaarden in ban-

deloosheid. 

n heeft wel eens de vroegere tijden als duister  afgeschilderd; 

maar  wanneer  wij  de werken uit die tijden gadeslaan, dan zal men 

zien, dat men toen niet dom en onbekrompen was, daar  het werk 

der toenmalige meesters van oorspronkelijkheid en volmaaktheid, 

getuigt. 

Om dit te bewijzen, had de heer  Cuypers in het vergaderlokaal 

een zeer  groote verzameling van platen en photografiën tentoon 

gesteld, allen betrekking hebbende op beeldhouwwerk, ter  ver-

siering van verschillende materialen. 

t den wensch, dat de nieuwe Vereeniging het middenpunt 

mocht worden van eene krachtige ontwikkelin g der  beeldhouw-

kunst in ons vaderland, besloot de heer  Cuypers zijne lezing. 

e Voorzitter  der  Vereeniging dankte daarna den spreker, 

namens de talrij k opgekomen leden der  Vereeniging en geïntro-

duceerden, waaronder  ook vele dames-leerlingen der  Amsterdam-

sche inrichtingen voor  kunst-onderwijs werden opgemerkt. . 

N T VAN ,  Februari  Nadat de Voor-

zitter  een woord van hulde had doen hooren aan de nagedachtenis 

van afgestorven leden, werd het woord verleend aan den heer 

J. , voor  eene mededeeling over  grondduikers met uiineem-

bare kokers, toegepast bij  den aanleg van het -

, en omtrent een plan van een siphon tot loozing van 

het stadswater  van Amsterdam. 

e heer t ving aan met een korte be chrijvin g van den 

loop van het kanaal, bij  de uitvoering waarvan steeds getracht 

was de bestaande toestanden van den waterloop der  doorsneden 

polders en watergangen zooveel mogelijk te behouden, omdat het 

brengen van veranderingen in den waterstaatkundigen toestand 

tot groote moeielijkheden aanleiding zoude geven. 



n het kanaal zijn  grondduikers noodig, waarvan de grootste 

eene doorsnede van  en de kleinste eene van

heeft, "oewel getracht is. zooveel mogelijk eenheid in de con-

structie te brengen, moesten voor  het kanaalgedeelte benoorden 

Nigtevecht bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen met 

het oog op den slappen bodem. e heer . J. Eymer had het 

eerst het denkbeeld aan de hand gedaan om de duikers op den 

wal samen te stellen en ze in hun geheel te plaatsen, zoodanig 

dat ze zoo mogelijk konden worden uitgenomen. e voordeelen 

aan dergelijke inrichtin g verbonden, deden besluiten deze aan te 

nemen voor  het genoemde kanaalgedeelte. 

e kokers, aldaar  noodig, ziin vierkant in doorsnede; elk hunner 

heeft een gewicht van . t de eindpunten rusten zij 

op een ftindeering; voor  't overige zijn zij  zoodanig geconstrueerd, 

dat zij  hun eigen gewicht kunnen dragen en geen fundeeringwerken 

onder  de kokers noodig zijn. 

Om het water  af te sluiten tusschen het afvoerkanaal en den 

polder, zijn aan de einden der  kokers, in de gemetselde penanten, 

schuiven aangebracht, die met een gewoon windwerk op de muren, 

gesloten of geopend kunnen worden. e afsluiting voor  het water 

is noodig wanneer  de kokers moeten worden uitgelicht of geplaatst, 

hetgeen met pontons kan geschieden, indien herstelling noodig is. 

Tegen mogelijke beschadiging van ankers wordt een puinbestorting 

op de kokers gebracht. 

e kosten van deze geslagen ijzeren kokers zijn wel ongeveer 

 a  % hooger  dan die van gegoten ijzeren, maar deze laatsten 

zouden op een doorgaande fundeering gelegd moeten worden. 

e sinhon tot loozing van het stadswater  van Amsterdam was 

volgens hetzelfde denkbeeld ontworpen als de reeds genoemde 

kokers. Ook bij  dit werk was het zaak, met het oog op den zeer 

slappen bodem bij  Zeeburg, bijzondere voorzorgen te nemen, en 

den siphon zoo hoog mogelijk te leggen. 

e totale doorsnede van den siphon is ruim 2 . Per  sec-

kunnen . water  worden geloosd. 

Ter plaatse waar  het werk zal worden uitgevoerd is zuiver  zand 

gestort; dit heeft den slappen grond en het veen weggedrukt tot 

. onder  AP. en een betere basis doen verkrijgen . 

e geheele siphon bestaat uit  geslagen ijzeren kokers, waarvan 

de inwendige afmetingen . bij . zijn. t midden der 

lengte zijn de kokers . hoog e einden der  kokers steunen 

op een hoog gelegen fundeering. Van af die einden buigt elke 

koker  naar  beneden en gaat onder  het kanaal profi l door, zonder 

op een fundeering te steunen. Voor  de fundeering der  siphonhoofden 

is gebleken, dat geen bijzondere constructie noodig was. e -

landsche wijze van sluizenbouw is daarbij  gevolgd geworden. e 

genoemde hoofden bevatten de afsluitingen (schuiven en sluisdeu-

ren) die het water  keeien in de te maken en bestaande water-

keeringen te Amsterdam. 

l nu elke koker  een gewicht heeft van , zal 

het lichten kunnen geschieden met een viertal pontons, waarmede 

het gevaarte dan vervoerd kan worden naar  de plaats waar  de 

herstelling moet geschieden. 

t meest westelijk gelegen siphonhoofd heeft een lengte van 

. en een breedte van , het oostelijk gelegen een lengte 

van . en een breedte van . 

Zeer  fraai bewerkte teekeningen op groote schaal gaven eene 

duidelijk e voorstelling van alle constructieve onderdeelen van deze 

grootsche werken 

e grondverbetering bij  Zeeburg (de aanleg der  siphons) heeft 

rui m  gekost, terwij l de raming van het hierboven in 

kort e trekken toegelichte ontwerp nog  zal bedragen. 

Van de gelegenheid tot discussie werd in de eerste plaats ge-

brui k gemaakt door  den heer , die o. a. mededeelde, dat bij 

de eerste beheiing voor  de perron-overkapping te Amsterdam ver-

schillende palen, zooals later  was gebleken, geen stuit hadden 

gekregen, en later  door  de beweging van het opgebrachte zand, 

waarin zij  geheid waren, zijn uitgeweken. j  meende dat ook bij 

de besproken werken daaraan gedacht moest worden en raadde 

daarom het gebruik van een n heitoestel aan. e heer 

t stelde den heer s echter  gerust, en verzekerde dat de 

palen voldoende stuit zouden kunnen krijgen . 

e heer t gaf ook den heer g a de gevraagde 

inlichtingen omtrent het uitnemen en vervoeren, dat met gekop-

pelde pontons ongetwijfeld met het beste gevolg zou kunnen ge-

schieden. n lichtte immers wel  tons ijzeren sluisdeuren. 

e heer  Gosschalk opperde twee bezwaren:  °. vroeg hij  of 't 

niet beter  zou zijn gegoten ijzeren buizen te gebruiken, die minder 

roesten;  had hij  zich voorgesteld, dat de kokers gemakkelijker 

konden worden weggenomen, en vroeg hij  of een aanmerkelijke 

slibafzetting niet oorzaak van vervuilin g en vermindering van capa-

citeit konde worden. 

e heer t verklaarde dat de kokers niet waren te maken 

van gegoten ijzer, zonder  ze daarbij  doorgaande te fundeeren, en 

juist dit moest bij  den eigenaardigen toestand worden vermeden. 

t bezwaar  van roesten bestaat bovendien niet, indien van 

geen rood- breukig ijzer  wordt gebruik gemaakt. Wat vervolgens 

betreft de afzetting van slib, deze zou al bijzonder  groot moeten 

zijn indien zij  hinderlij k werd. Bovendien, de kokers konden 

worden uitgenomen en schoongemaakt, en voor  grof vuil was 

geen gevaar, daar  krooshekken voor  de openingen dit tegen-

hielden. n 't algemeen genomen wogen de hier  geopperde be-

zwaren niet op tegen de groote voordeelen van de voorgestelde 

inrichtingen. 

e heer t vroeg inlichtingen omtrent de snelheid van het 

water  in de kokers, waarom vierkante en geen ronde buizen waren 

genomen, daar  in tegenstelling met de bewering van den heer 

, deze wel zijn te berekenen, gegeven de krachten die er  op 

werken, en ten slotte of geen bijzondere maatregelen noodig waren 

bij  de fundeering aan de zijde der  siphon-einden. 

n omgekeerde volgorde beantwoordde de heer t deze vragen, 

mededeelende dat bijzondere voorzieningen der  bedoelde fundee-

ring-gedeelten niet noodig is, aangezien de grootste drukkin g daar 

ter  plaatse niet wordt aangetroffen, dat de specialiteit op het gebied 

van ijzer  constructien, , ook niet bij  machte was, ten 

minste voor  dunwandige ronde buizen, deze mei zekerheid te be-

rekenen, en dat bij  een maximum afvoer  van 3 per  seconde 

de snelheid rui m . bedraagt, waarbij  geen grootere opstuwing 

dan . zoude kunnen voorkomen. 

Na deze discussie zeide de Voorzitter  den heer t dank voor 

zijne hoogst belangrijke mededeelingen, die met eene onverdeelde 

aandacht waren gevolgd geworden. 

Na de pauze hield de heer t eene voordracht over  ijzeren 

en houten vijzels, volgens een nieuw systeem volgens hem gecon-

strueerd. r  de vijzels worden opgehangen, bestaat geen vrees 

meer  voor  druk op de pot waarin het ondereinde der  as draait , 

noch voor  knikking . Bij  deze nieuwe constructie is gebruik ge-

maakt van een toestel, overeenkomende met het krachtblok 

bij  stoomboot-machines, ter  vervanging van de vroeger  gebruikte 

potten. 

Ten slotte hield de heer  van der  Sleyden eene voordracht over 

de ontwerpen tot behoud en tot verbetering van het vaarwater 

van Soerabaja, geput uit verschillende vroeger  daarover  uitge-

brachte verslagen. e stad ligt aan een . breed vaarwater 

dat noordelijk in verband staat met de Java zee, en zuidelijk met 

straat van . Voor  de stad is het water  nog voldoende diep, 

maar  aan de uiteinden voor  de tegenwoordige scheepvaart bijna 

niet meer, wegens de ontzettende verzandingen. e schreef men 

toe aan de getijden, waarbij  verschillen zijn waar  te nemen, even-

als onregelmatigheden, die bij  ons te lande onbekend zijn. Soms 

heeft men maar  één getijde in het etmaal, gewoonlijk in de 

Java-zee; terwij l in straat , behoudens uitzonderingen, twee 

getijden voorkomen. e worden zeer  geïnfluenceerd door  de decli-

natie van zon en maan. e verzanding wordt volgens den spreker 

echter  veroorzaakt door  de groote hoeveelheid slib, afgevoerd door 

de rivieren de Solo en de Brandas. n  werden de eerste 

voorstellen tot verbetering gedaan door  den luit . ter  zee ie kl . 

Jansen, in  door  den hoofdingenieur , die de hoeveel-

heid van het afgevoerde slib nauwkeurig bepaalde. e Solo heeft 

bij  een breedte van , een diepte van  tot , voert 

per sec. van  tot 8 . water  af, en bij  bandjir s per  dag 

3 slib, dat is gemiddeld per  jaar  millioen . of 

 malen de hoeveelheid van den . e Brandas voert 1 . , 

ten hoogste, tot 3 . water  af, en per  jaar  millioen 3 . slib. 

Gaat men nu na, dat ongeveer  de helft van het gemeten afge-

voerde slib wordt neder  gezet, dan is het niet te verwonderen 

dat sinds de  eeuw, volgens de kaart van Valentin, de toe-

standen zeer  zijn veranderd; in het eigenlijke vaarwater  is echter 

alleen versmalling ontstaan. Op sommige plaatsen is de capaciteit 

der profillen afgenomen resp. van  en 1 . , tot 

 en 2 . 

e spreker  beschouwde de middelen die waren voorgesteld om 

te verhoeden dat Soerabaja binnen misschien niet al te ver  ver-

wijderden tijd , helaas, een landstad zoude worden, was het met 

deze voorzieningen niet eens, en deed andere voorstellen daar-

omtrent. j  drukt e er  daarbij  op, dat men wel alles mag in-

spannen om het onheil van de stad af te wenden en hoopte, dat 

eene discussie over  zijne inzichten in deze zaak tot meerdere 

klaarheid zou voeren. 

Wegens het vergevorderde uur  en ook om vooraf de sprekers 

door  de notulen in de gelegenheid te stellen de zaak nader  te 

bestudeeren, werd besloten de discussiën uit te stellen tot een 

volgende vergadering. -

G ' TE .  Februari  Na 

afdoening der  gewone werkzaamheden, werd medegedeeld dat de 

heer . t te Nijmegen zich bekend heeft gemaakt als 

ontwerper  van het met '.den tweeden prij s bekroonde antwoord 

op de prijsvraa g  ingezonden onder  motto

Voorts werd door  het Bestuur  voorgesteld eene buitengewone 

prijsvraa g (eereprijsvraag) uit te schrijven, uitsluitend onder  de 

leden, voor  een geschikt diploma, ten gebruike bij  bekroningen, 

e werd besloten; de jur y zal bekend worden gemaakt bij 

de programma's. Vervolgens werd het woord verleend aan den 

heer  W . C. Bauer, die eene voordracht hield, getiteld:

Was het spreker  eene vorige maal aangenaam geweest een 

algemeen overzicht van zijne reis te geven, zoo wenschte hij  thans 

een gedeelte daarvan meer  in bijzonderheden te behandelen. e 

heer  Bauer wees er  op, hoezeer  het is aan te raden: alvorens

te bezoeken, ook andere plaatsen aan te doen, daar  het Noorden 

van Frankrij k over  't geheel zooveel schoons te aanschouwen geeft 

en men dan ook beter  is voorbereid, om in die machtig groote 

stad eenigszins thuis te geraken. Werd door , gedurende de 

 en  eeuw, voor  de kunst de toon aangegeven, van

kan gezegd worden dat het dit heeft gedaan met betrekking tot 

den nieuwen tijd , omdat men aldaar  nagenoeg iederen stijl in 

grootsche uitingen ziet vertegenwoordigd. 

Vooreerst . e woonhuizen zijn er  schoon te noemen; 

ze zijn grootendeels nog van vroeger  overgebleven en men legt 

zich niet zoo zeer  op den modernen woonhuis-bouw toe; in dit 

opzicht staat men hier  ten achter  bij  de , die juist van 

hunne nieuwe woonhuizen nog al werk maken. Behalve de Beurs 

en het Stadhuis, twee schoone voorbeelden der e uit 

de tweede helft van de  eeuw  welk raadhuis op de 

bovenverdieping een belangrijk museum heeft met werken o. a. 

van  enz. 

bezit  ook een schoone Gothische kerk (flamboyant) met een 

nieuwen toren naar  het ontwerp van den bekenden architekt 

 is eene kleine vestingplaats, waarvan de wallen nog be-

staan, doch omringd door  drooge grachten. e weinig bekende 

plaats bezit toch schoone gebouwen, waaronder  het , rij k 

en in Fransche e gebouwd, eenigszins overgaande naar 

de Baroc; vooral het middengedeelte wekt de aandacht, evenals 

de zeer  hooge toren. Voorts heeft men er  eenige kerken, waar-

onder  de Eglise a Chandelle uit  en de Chapelle du St. 

Sacrément, en ook een marktplei n uit de  eeuw, benevens 

eenige eenvoudige doch niet-onbelangrijke topgevels. —

als stad niet zoo bijzonder  schoon, heeft aan de Cathedraal en 

eenige andere interessante gebouwen den zoo goeden klank van 

haar  naam te danken. e pracht en de rijkdo m van de Cathe-

draal toch zijn overweldigend. e artistieke opvatting en de zorg-

vuldige uitvoering van het beeldhouwwerk, aan alle onderdeelen, 

zoowel aan de radvensters, waterspuwers, contreforten met pina-

kels en de schraagbogen, wekken de grootste belangstelling op, 

evenals de rij k met beelden versierde hoofdingang en de zijin -

gangen. e choorbanken in laat Gothiek met e ver-

mengd, dateeren uit het begin der  eeuw en bevatten

zitplaatsen; alles is met snijwerk voorzien. t den bouw van 

het geheel werd reeds in  een aanvang gemaakt. Na de 

Cathedraal mogen ook vooral genoemd worden het Palais de 

Justice en het e Picardie. 

 hoewel no.; veel schoons van vroeger  over  hebbende, 

heeft toch aan de behoeften van den nieuweicn tij d groote offers 

moeten brengen. e stad bezit een museum, waarin vele fragmenten 

van gesloopte bouwwerken worden bewaard; behalve de voort-

brengselen van kunst-nijverheid in 't algemeen, ziet men dan ook 

in den tuin van het museum een paar  oude geveltjes opgesteld 

afkomstig uit den tij d van Francois 1 en i . Behalve de 

talrijk e woonhuizen met overgebouwde gevels, gedragen op rij k 

gebeeldhouwde consoles, moeten voorzeker  genoemd worden de 

Eglise St. u met de kunstvolle van houtsnijwerk voorziene 

deuren van Jean Goujon ; voorts het Palais de Justice, een Gothisch 

gebouw uit het laatst van de  eeuw, later  zeer  goed geres-

taureerd en daarbij  van een nieuwen gevel voorzien. Ook de 

e is zeer  belangrijk . F.venals van de meeste cathedralen 

is de buiten-architectuur  schoon, hier  en daar, zou men zeggen, 

veel te fijn.  Jammer dat men den toren van een ijzeren spits heeft 

voorzien, daar  het roest-water  veel van het geen daaronder  is, 

langzamerhand vernietigt. Van binnen biedt zij  ook zeer  veel 

goeds, zooals graftombes, o. a. die van i . Een eigenaardigheid 

van deze kerk is, dat door  de geheele ruimt e heen de kolommen 

ter  halver  hoogte door loopplanken met hekjes zijn verbonden. 

Onder  de torens van n werden genoemd de St. André , St. 

Vincent en St. Patriarch, bekend door  hun gebrand glas, en andere. 

Ook werd nog melding gemaakt van het m voor  moderne 

kunst alwaar  ook de stukken van den  te Parij s worden ten-

toongesteld. Verder  biedt n veel schoons door  hare ligging 

aan de Seine, waardoor  de levendigheid zeer  wordt vermeerderd. 

Na eenige algemeene opmerkingen en toelichting door  photo-

graphien en schetsen eindigde spreker  zijne belangwekkende voor-

dracht. 

r  de meubelmakers patroons vereeniging te Amsterdam zal 

in de eerste dagen van t eene tentoonstelling van ameuble-

menten worden gehouden in het gebouw der  voormalige -

vereeniging op de t te Amsterdam. 

Te Amsterdam is het treurige bericht ontvangen van het over-

lijden van den heer  J. E . , in de Transvaal. e overledene 

maakte deel uit van de Commissie van ingenieurs voor  den aanleg 

van den spoorweg aldaar. 

Aan de departementen van de j  tot Nut var  't 

Algemeen is door  het hoofdbestuur  medegedeeld, dat de heeren 

J. van , civiel-ingenieur  te Nijmegen en r . Ver-

schoor, advocaat bij  den n d te 's Gravenhage, zich 

hebben belast met het onderzoek naar  hetgeen in verschillende 

gemeenten des lands ter  verkrijgin g van verbeterde arbeiders-

woningen is gedaan. 

Op Saturdag  Februari a. s., des namiddags ten  ure zal 

te 's Gravenhage in het l Believen eene buitengewone alge-

meene vergadering worden gehouden door  de vereeniging van 

Burgerlijk e . Op deze vergadering zal o a. in behan-

deling kom n een aan de leden medegedeeld voorstel van het 

Bestuur  omtrent de voortzetting en uitgaaf van het orgaan der 

vereeniging,

t bestuur  der  vereeniging ede e kas"  te 's , 

heeft een viertal architekten aldaar  uitgenoodigd tot een besloten 

prijsvraa g voor  het maken van een ontwerp voor  een kerkgebouw 

met bijbehooren, op een terrein aan de e Beesten maikt . 

Uit de ingekomen plannen is gekozen het ontwerp, vervaardigd 

en ingezonden door  den heer . Westra Jr., architekt aldaar, aan 

wien de uitvoering van het werk is opgedragen. 

Tegen  November  a. s. hoopt men het nieuwe gebouw te 

kunnen betrekken. 

n den loop van de eerste helft van het vorige jaar  kwam na 

verschillende besprekingen enz. te t eene Vereeniging tot 

stand, die onder  den naam «Voor Vak en ' zich ten doel 

steldede bevordering van d in haren geheelen omvang. 



Al s middelen om daartoe te geraken stelde zij  in de ie plaats 

het stichten van eene bibliotheek, bestaande uit boek- en plaat-

werken, op genoemd gebied betrekking hebbende, en in de

plaats het houden van voordrachten, van kunstbeschouwingen, van 

tentoonstellingen enz. Aan den in de le plaats gestelde eisch is 

reeds sedert geruimen tij d voldaan, en van een der  middelen in de 

 plaats genoemd (het houden eener  tentoonstelling) is dezer 

dagen een op touw gezette proef tot uitvoering gekomen. e 

eerste proef der  nog jonge Vereeniging is vri j  wel geslaagd. On-

geveer  personen of firma's, zoowel van hier  als uit andere 

plaatsen, hebben aan de roepstem van Vak en , om hunne 

kunst of nijverheids-voortbrengselen ter  expositie in te zenden, 

gehoor  gegeven. e zalen van s Sacrum, door het bestuur 

dier  Sociëteit kosteloos voor  deze tentoonstelling afgestaan, zijn 

dan ook flink  gevuld met de verschillende ingezonden voorwerpen, 

teekeningen enz. Een menigte zaken, hoewel nu niet direct wat 

men noemt kunstwerken van de ie orde, verdienen toch, hetzij  om 

hunne smaakvolle vormen of gelukkig gekozen kleuren, hetzij 

om hunne vernuftige samenstelling, aanmoediging en waardeeiïng. 

Onder  de ingezonden meubelen munten vooral uit  groote 

kasten. e eene, een in e stijl ontworpen boekenkast, 

bepaald schoon van verhouding en rij k doch smaakvol versierd, 

is geëxposeerd door  de firma  Wenteler  &  Zoon te , 

terwij l de andere, eene étalage kast vervaardigd noor  den heer 

Wille m Steiner  alhier, hoewel beneden de vorige staande toch 

met recht een kunstvol meubel mag genoemd worden. 

Eenige haarden van de firma  Schotel alhier, getuigen van een 

ver  gevorderden smaak op dit gebied van kunstnijverheid. Jammer 

dat we er  niet (zoo als van de bovengenoemde meubelen) van 

kunnen zeggen dat zij  geheel hier  te lande vervaardigd zijn. e 

firma  Schütz &  Zoon te Zeist exposeert eenige fraaie beeld-

groepen, en verschillende proeven van kunstsmeedwerk, benevens 

een album met photographiën van reeds vervaardigde voorwerpen, 

die doen zien dat deze firma  op 't gebied van metaal-kunstnijverheid 

heel wat presteert. e e Nederl. glasfabriek van den 

heer  Bouvy, zoomede de heer n uit d geven ons 

te zien tot wat hoogte de glasindustrie in den uitgebreidsten zin 

van 't woord, hier  te lande is opgeklommen. Schoone proeven van 

geornamenteerd, geëtst, gebogen en geschilderd gebrand glas 

hebben deze heeren hier  samen gebracht, waarvoor  vele bezoekers 

hen dankbaar  zullen zijn. e heer n (firm a Jurgens en Co.) 

heeft een fraaie verzameling gips-afgietsels ingezonden. Bepaald 

schoone en goede voorbeelden van plafondstukken, rosetten, 

versierde lijsien enz. zijn in die verzameling aan te wijzen. e 

e firma's  de t en Co. hebben puike voorbeelden 

van de bij  hen verkrijgbar e tegelsoorten tentoongesteld. Enkele 

der op deze faiences aangebrachte versieringen zijn bepaald kunst-

werken. e heer  Th . F. Bierhcrst uit m en de heer 

G. de Voogt uit Amsterdam, exposeeren proeven van het bij 

hen verkrijgbar e Polychroom cement en Tectorium. Verschillende 

decoratieschilders hebben zich mede hier  niet onbetuigd gelaten. 

e bekende firma  Bauer  uit den , de heeren Adr . Schotel 

en N. s uit , hebben proeven van plafond-, fries-

en gevelversieringen ingezonden, die met eere genoemd mogen 

worden. e heer  V . Pons uit m geeft ons een gebeeld-

houwd paneeltje te genieten, dat met volle recht een juweeltje 

van houtsnijkunst mag genoemd worden, en dat doet zien dat ons 

land op dit gebied hoogst bekwame beoefenaars bezit. e heer 

Singels exposeeit twee beelden in wit marmer getooverd, die doen 

zien dat de beeldhouwkunst in het klassieke ë weer  tot een 

hoogen graad van volkomenheid gestegen is. Behalve deze beelden 

heeft deze firma  ook nog een schoorsteenmantel en een jardinier e 

(marmeren) benevens eenige monsters Pierre-Ornée ingezonden. 

Op mechanisch gebied verdienen de machines tot bewerking 

van hout, ingezonden door de firma  de Greeff en C ' . uit Amster-

dam, ae klokken en brandspuiten der  firma  van Bergen uit -

gerlee, de verlichtings- en verwarmingstoestellen van de heeren 

Wüst uit t en de instrunientenverzameling van den heer 

Schnobel alhier  genoemd te worden. 

Een aardige, in enkele opzichten zelfs belangrijke verzameling 

antiquiteiten heeft de heer  J. Schotel, antiquair  alhier, ter  opluis-

tering ingezonden. Verschillende daaronder  aanwezige proeven van 

zilversmidskunst, van pottepakkers-waar  en van meubelen, getuigen 

ook hier  weder  van den weergaloozen kunstzin (zelfs bij  de een-

voudigste voorwerpen geuit) onzer  vaderen. 

Een kast uit de  eeuw, schoon geprofileerd, met paneelen 

rij k versierd door  gebeeldhouwde, aan de gewijde geschiedenis 

ontleende tafreelen, verdient vooral onze belangstelling. e heer 

Schotel heeft door  deze eigenaardige en leerzame expositie velen 

aan zich verplicht, en verdient in hooge mate daarvoor  onzen dank. 

Van de e kunstschilders hebben de heeren Fr . 

, J. e en Veth eenige hunner  werken ter  opluiste-

rin g tentoongesteld. 

t voorstel van Burgemeester  en Wethouders van , om 

de voorgenomen restauratie van den Nieuwekerkstoren, voor 

rekening der  gemeente te doen uitvoeren, heeft in de vergadering 

van den gemeenteraad van  Februari weinig bijval gevonden. 

Na zeer  uitvoerige discussiën werd besloten, in  niet tot de 

restauratie over  te gaan en de daarvoor  op de begrooting uitge-

trokken gelden niet te gebruiken. 

e jur y van den vroeger  in dit blad vermelden internationalen 

wedstrijd voor  een gedenkteeken voor  de gesreuvelden in den 

vrijheidsoorlog, op te richten te , heelt het ontwerp 

van den Berlijnschen architekt B. Schade aangekocht. 

e verplaatsing van den ingenieur  ie kl . bij  het stoomwezen 

N. van , van 's h naar  Amsterdam, is op zijn ver-

zoek ingetrokken. Thans wordt de adsp.-ingenieur  A. k 

van m naar  Amsterdam overgeplaatst. 

Bij . besluit is de ingenieur  der e  kl . . Cop, met 

 Januari  benoemd tot hoogleeraar  in de scheepsbouwkunst 

aan de Politechnische School te . 

 Febr. t gemeentebest.  het bouwen van een 

schoolgebouw met  lokalen: . Schut,  de levering 

der benoodigde schoolmeubelen: . J. n te Steenderen, 

 het bouwen eener  onderwijzerswoning : A. G. , 

 het ie en  perc. J. C. Carmiggelt,  massa: 

A . r  te Wageningen, /  F. Aberson te , 

. J. t te , / . Timmer te 

.  G. Boerstoel, f . W. , 

 J. C. Carmiggelt, /  G. J Boezewinkel,/

J. Schut,  gegund, de overigen allen aldaar. 

 Febr. — e arctiitek t  E . . v. d. Arend : het 

bouwen van een vill a met stalling, koetshuis en koetsierswoning 

op de hofstede Thoren: B. Zuithof te m /

,  Febr. — e architekt A. . Freem: het bouwen 

van  woonhuizen aan den Boulevard aid., voor  den heer . J. 

k Jr . : G. g  B. Bolder  ƒ ; Gebr. 

van n . A m  J. . v. l 

; gegund, allen aldaar. 

,  Febr. t bestuur  der  kerkelijk e kas: het bouwen 

eener  kerk voor  de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente aldaar, 

onder  beheer  van den architekt J. Ph. . . a 

aid., . a te Ysbrechtum, /  T j . van der 

Steede aid., / . Biesma te Bozum, ƒ  J. de Graaf 

aid., /  J. v. d. n te , /  Th . Visser 

aid., /' . Eldcrin g te Suameer, ƒ  S. Tokkens te 

Britzum , ƒ . v. d. Weide te Wons, ƒ  P. Westra 

te Arum , ƒ  G. f te Oude Pekela,  E . . 

v. d. Veer  te Sondel,  Joh. Jorritsm a en . Vcs te Bols-

ward, ƒ

T i E  Febr. t bouwen van een Gymnasium met conciërge-

woning op het terrein van de Botermarkt , onder beheer  van den 

Gemeente-Architect C. van Weerden. n  biljetten. 

e inschrijver : . van der  Spek, te g

e inschrijver . . Beutener. te Tiel , /  gegund. 
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Verkrijgbaa r  bij  de meeste Boekhandelaren ol tegen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarheid  en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer  hij  ze gebruikt meer en meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiet, dat met eik jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te zijn en door  elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot het bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt. , niet alleen 
dal het de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwarming, Ventilatie, Bouwmaterialen, s Post- en Telegraatwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het Bomven, Stoomwezen en Zegel, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand- en , op eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
bovendien bevat het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s en Verificateurs en -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n en 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 

tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen wij  dit zakboekje aanbevelen, 
want 't geen deze r  van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar  ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 
75 PaS- blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datumsvermeld staan, en de noodige 
ruimt e is gelaten, om aanteekeningen of afbeeldingen te maken, t s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman. All e vragen betreffende zijn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden.

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 
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C. , F. J. S en C. T.J . S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p.p.  voor ë 

(hij  vooruitbetaling) fr. p. p./  voor  het Buitenland (bij  vooruithetaling) 

fr . p. p. ƒ — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts. | 

N l >: n betreffende de . — Schoonheids 
leer  der  bouwkunst. — Bij  de plaat. — Beursbouw. — Verslag van de 
vergadering der  afdeeling 'sGravenhage, van O Februari  — Buiten-
landsche berichten. — Prijsvragen. — Benoemingen en vacante betrekkingen. 
— . — . — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Ontwerp voor  bebou-
wing der "  te  )ordrecht. 

8  8. 
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J E . 
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. 

n den «Naamwijzer en adresboek der  leden van het Bestuur 

van Amsterdam en van de Gemeente- en Staatsambtenaren, 

 het zoogenaamde , vindt men echter 

dien naam niet als zoodanig. 



l U N 
 s T E , 



G 'S E lo Febr.  Na de huishoudelijke werk-

zaamheden geeft de Voorzitter  het woord aan den heer  J. . . z 

tot het houden zijner  aangekondigde voordracht over:

Spreker  begon met de beantwoording der  vraag:

e kunst is even oud als de taal; aan kunstzin te voldoen, is 

voor  's menschen geest even noodzakelijk als het voedsel voor  zijn 

lichaam. Nadat toch ae mensch allereerst eene schuilplaats maakte 

ter  beschutting tegen de afwisselende weersgesteldheid, gevoelde hij 

allengs den wensch ontstaan, zijne woning te verbeteren en daarna 

te verfraaien. t gevoel voor  goede en schoone vormen werd 

hem als het ware door  de natuur  zelve aangegeven. e bevre-

diging daarvan was eene groote voorwaarde voor  zijne zedelijke 

ontwikkeling . 

Gelij k de kunstzin in den mensch het kind is van de werken 

der natuur, zoo diende die natuur  steeds tot model van zijne 

scheppingen. j  zal echter  deze niet getrouw volgen, maar  ze naar 

zijn schoonheidsgevoel wijzigen, en terzijde stellen hetgeen daarin, 

naar  zijne opvatting, storend of wisselvallig mocht voorkomen, zon-

der aan het grootsche, door  de natuur  daarin gelegd, te schaden. 

a wees spreker  op de verschillende vormen in de orna-

mentiek, in hoofdzaak ontleend aan het plantenrijk , het dierenrijk , 

het menschelijk beeld enz. Een en ander  werd door eenige 

schetsen verduidelijkt , terwij l daaruit het bewijs werd geput, dat 

degelijke' ornamentiek tevens met goede constructie dient samen te 

gaan. Ten slotte werden eenige wetten opgegeven, waarop bij  het 

stijleeren is acht te geven, en mcrdere vormen door  lichtbeelden 

duidelij k gemaakt en nader  besproken. 

»  ' 

e langer  hoe meer 

is men in d tot het besef gekomen, dat voor  de instand-

houding van voorname monumenten en voorwerpen van geschie-

denis en kunst meer  behoorde te worden gedaan dan tot dusver 

het geval was. 

r  verschillende regeeringen zijn reeds bijzondere collegien 

van deskundigen benoemd, dit*  niet alleen naar  het voorbeeld der 

oCommission des monuments historiques"  in Frankrijk , met het 

opmeten en in teekening brengen der  belangrijkste monumenten 

zijn belast, maar  waaraan ook eene algemeene

dezer  monumenten is opgedragen'  andere staten zijn dergelijke 

maatregelen in voorbereiding. 

r  zijn niet alleen de eerste stappen gedaan, om de 

belangrijkste gebouwen en gedenkstukken voor  verder  vervul en 

bederf te bewaren, maar  zullen ook voor  de kunstgeschiedenis en 

archaeologie uitnemende bouwstoffen worden bijeengebracht, ter-

wij l de uitkomsten van dezen arbeid zonder  twijfe l ook voor  de 

artistieke en technische ontwikkelin g der  kunstambachten be-

vordelij k zullen zijn. 

Ook de 7  hebben naar  het voorbeeld 

der grootere Staten nu in vereeniging de handen aan het werk 

geslagen. s ongeveer  tien jaren geleden was er  tusschen deze 

regeeringen eene overeenkomst gesloten om het voortbestaan te 

verzekeren van de in Thüringen nog overgebleven architectonische 

en historische monumenten en kunstvoorwerpen, vóór het te laat 

zoude zijn, d. w. z. vóór dat deze, hetzij  vervallen, hetzij  buitens-

; lands gebracht waren. 

Van de zijde der  Thüringsche n werden de tot vol-

voering van de onderneming benoodigde gelden toegestaan. Eene 

commissie, waarin nevens den r  van Staat van Weimar 

en , de directeur  van het museum te Weimar. , 

een zetel verkreeg, stelde de grondslagen en het planvast. e 

uitvoering werd toevertrouwd aan Professor . , die 

zich zoo verdienstelijk gemaakt heeft ten opzichte van de Thü -

ringsche cultuurgeschiedenis, en welken, toen hij  wegens ziekte 

zijn ontslag moest nemen, in den persoon van den conservator 

. 1'. t een opvolger  gegeven werd. e onderneming is 

thans zoover  gevorderd, dat onlangs de iste band van de

 die het district  om-

vat, kon worden uitgegeven. e moeielijke taak, die volbracht 

moest worden, is met den gewenschten uitslag bekroond. n 

alphabetische volgorde zijn de afzonderlijke plaatsen gerangschikt ; 

na eene korte, op de zekerste bronnen berustende geschiedkun-

dige schets worden de  en voor  kerkelijk e doeleinden 

bestemde gebouwen met hunne bezittingen van voorwerpen, schil-

. derijen, graiplaten, boeken, zegels, klokken enz. opgenoemd ; 

hierop volgen de openbare,  gebouwen van geschied-

, kundige of kunstwaarde, burchten, ruinen, torens, begraafplaatsen 

enz., met hunne bezitting van merkwaardige voorwerpen op het 

gebied van kunst en kunstnijverheid (kleinkunst). 

e opsomming bevat teruggaande alle merkwaardige gedenk-

teekenen van genoemde soort, welke waard zijn te worden in 

stand gehouden; van af het einde der  vorige eeuw wordt evenwel 

slechts gelet op de voornaamste voortbrengselen der  kunst. Te 

gelijk met de inventarisatie der  monumenten zijn ook. zooal niet 

alle, dan toch de meeste in plaat gebracht. e teekeningen 

en photografien worden in een afzonderlijk archief bewaard; de 

voornaamste zijn evenwel, hetzij  als geheele platen, hetzij  als 

versiering van den tekst, in het drukwer k opgenomen. e onlangs 

verschenen band bevat  zoodanige afbeeldingen in den tekst 

en  platen in lichtdruk , deels bouwwerken voorstellende, deels 

' voorwerpen, grafplaten en dergelijke. e bedoelde aflevering is 

 verrassend door  den rijkdo m der  voorhanden zijnde bouwkundige 

en kunstmonumenten die zich in de steden Jena, g en 

talrijk e kleinere plaatsen van het distrtic t bevinden en gunt een 

niet alleen voor  den onderzoeker  interessanten blik in het ver-

leden. e op deze wijze voortgezette onderneming zal als een 

flink e schakel sluiten in den keten van dergelijke ondernemingen 

 t'itgave van G. Fischer  in Jena. 

Op de Prijsvraag voor  een reclame biljet , uitgeschreven door 

! de Eerste j  tot Verzekering op het n enz., te 

 's Gravenhage, zijn de volgende antwoorden ingekomen: 

 Voorzorg;  Voor mij  duisternis, na mij  licht;  Ar s nobilitat ; 

 Zoo;  Conliance; 6. Wi j  leven lang, wij  gaan niet dood; 

 Verzekering geeft rust;  Gewaarborgd is zeker;  Zorgt ter 
1 goeder  ure;  Salve;  Wer nicht t enz.;  X . Z . ; 

 Aanzien doet gedenken;  Amstel;  Volhardin g ; o 

. S.j  Verzekering; ;  S. P. Q. ; 

 Op hoop van welslagen  Op hoop van welslagen

 Julius Ceasar; t adelt;  Bon Courage;  Vol-

harding  Volhardin g  En desespereert nimmer;

Audagas Fortuna Juxit ;  Polis:  Venezia;  Aanzien doet 

gedenken;  Onzeker;  Een wijs man enz.;  Geertruida; 

 Siep; g in smart;  Trej . ; Trej .

e ontwerpen zullen te 's Gravenhagen op nader  te melden 

dagen worden tentoongesteld. 

Bij . besl zijn met t  de heeren . W. E. Strüve te 

Amsterdam en A. A.  te , met stilstand van 

wedde, tijdeliJ  ontheven van de waarneming van hunne betrek-



king van ingenieur  iekl . voor het stoomwezen en ingenieur  kl . 

van 's s waterstaat, en worden zij  belast met het verzamelen 

van gegevens en het verrichten van alle hun door den r 

van Waterstaat, . en N. op te dragen werkzaamheden, noodig 

voor de samenstelling van eene Nijverheidsstatistiek. 

Ter vervanging van den heer A. A . Bekaar, is aangewezen de 

heer F. , ingenieur van den Waterstaat te Amsterdam. 

Voor de betrekking van r  bij  de Gemeente werken 

te , hebben zich aangemeld  sollicitanten, waaronder 

 ingenieurs, gepromoveerd aan de Polytechnische school te t 

n het Weekblad  van  Februari j. l. , komen de vol-

gende drukfouten voor: 

Op bladzijde  ie kolom, regel  (de noot medegerekent) van 

onderen staat: »aan de Politechnische school te t dagteekent 

deze vermindering van het jaar  dit moet zijn:

Op bladzijde  ie kolom, regel  van boven staat:

dit moet zijn :

Op bladzijde  ie kolom, regel  van boven staat: »en in 

hetzelfde tijdper k te Graz van  tot  dit moet zijn: van 

 tot

. 

Beproeving van Portland cement, merk „ J o s s on &  Co." 
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Cement. 

Fijnheid ] 

van maling 

t op | 

de zeef van 

 mai.en 

per 2. 

d 

waaruit de 

monsters zijn 

getrokken. 

. G. 

 Jan. —  Feb. 5
 Feb. — . i 

9 i 

 Apr . - -  Apr . 

5 i —  Juni '5 

'5 
 jul i —  jul i 51 

 Aug. 

 Aug. —  Sept. 5 
 Sept.— Oct. j  — 

 Oct. —  Nov 

 bis  Nov. — . zelfde parti j 

5-5 -5 

. l Cement vertoonde nooit eenig spoor van »werken" . A l de proefstukken werden op eene niet poreust-

onderlaag vervaardigd; de cijfers voor de trekvastheid zijn gemiddeld en uit de zes hoogste uitkomsten van 

tien trekproeven; die voor  drukvastheid zijn gemiddelden uit de drie hoogste van vij f drukproeven. — e 

partij , waaruit monster  n°.  werd getrokken was te veisch afgeleverd, dit bhjk l uit proef n°.  bis, die 

met hetzelfde monster  Cement werd verricht , nadat het eene maand ouder was geworden. 

Opgesteld in overeenstemming met mijne dertien in  aan den r  A .  ingezonden rapporten. 

 Januari  J. A. v. . . 

Naar  aanleiding van bovenstaande, deel ik mede aan hen, die niet de maandelijksche n ontvangen, dat ik 

elk jaar met een der  bekende specialiteiten op dat gebied, eene overeenkomst sluit, om minstens iedere maand van de aange-

voerde partijen , persoonlijk een monster te halen uit mij n magazijn, om volgens de bekende e normen te beproeven, en 

de uitslag daarvan aan mij  mede te deelen, die ik geregeld bij  wijze van t aan belangstellenden toezend. , enkelen 

mij  onbekend, dit voor bel ingetreden jaar  wenschen, zoo houd ik mij  voor  opgaaf van adres, zeer  aanbevolen. Een beknopt 

overzicht der  uitkomsten van het geheele jaar, vindt u hier  bovenstaande; de origineelen liggen voor  ieder bij  mij  ter  bezichtiging 

en worden op aanvraag, zoover de voorraad strekt afdrukken toegezonden. 

d UEd. . , 

A . E . . 

 Febr. e bebouwing van 

het vierde terrein aan het , voor 

J. J. van Beeten te , onder beheer 

van de architekten Wegerif en . 

Swarte en Nusjuan. te Groningen . f

J. t iden*;' ,

J. s idem". »

de Vries idem . . . . . . .. »

s idem

Oldenburger  idem - »

Benninga te.Bedu-nV'ï »

Jansen te Groningen »

r te Beduin .'.! . *

. s te Groningen /'

. Edzards idem »

T . . Jelsma idem »

J. r  idem »

B. de Jong idem »

J. Pot tc Stedum »

W . . r  idem »

! A . Schreuder te Groningen . . . . »

 Februari . e heer W. 
Stroink Jr. : het bouwen van een woonhuis 
met toebehooren, op een terrein aan den 
Bentheimer  straatweg. 
v. d. Berg te o /
J. Schoo te Oldenzaal »

Frowein te Ootmarsum
t te . »

J. ter  Ellen te Oldenzaal
A. . . Wesselink te o . t

 Febr. t gemeentebest.: 
 het leveren van  diepersramen. e 

inschr. J. van Egmond, . ƒ
laagste inschr. J. Boot, Woubrugge . »

gegund. 
 het maken van  ijzeren hekken, eerste 

hek: hoogste inschr. J. e Jzn.., . 
ƒ  laagste inschr. J. e  geg. 
tweede hek: hoogste inschr. . E. v. Gelder, 
Gouda, ƒ  laagste inschr. J. , -
den, ƒ  gegund. 

] 

e Portland-Cement-Fabriek van 

 \iin'iiiciiur u bij  a  l.'ij n
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 

, 

Offenbach 

. 1879 

Gouden 

e 

e 

onilei schei-

|. ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

A rnhe m 

1879. 

E T & Co. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen . 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

 en 

, 

-

J.H DE VRIES, 
van Z . . N . 

T N 

Pierre-Orneé. 

Bekroond nul Eoro-d ip loma, (hoogste 
onderscheiding; op de e ten-
toonstel l ing van bouwmater ia len cn 
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 -
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 vei vaardiger  J. . E  te

t en door de agenten: 
 &  C° .. Spuistraat  te

. Gierstraat te
A. , Goudsche Singel

S . op de Vest, te
 C.  te  en

, Ach: er  Twijnstraa t te
C. TiiUNlbSEN, Smitstraat te
A . J. A.  te
S. J. , Terborgstraat, te
S. A . C o i  Tuinen, te

Verklaringen van . Bouwkundigen ter 
inzage, waaruil de deugdzaamheid reeds gedu-
rende twee jaren blijkt .

M U S i i K A V K & C o . ,

^-IMUSCRAVË l 

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.JiïndgeS te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 45 4̂ 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 

W A T E R L E I D I N G BUIZEN . 
N 

E . 

M A A N D B L A D 
gewij d aan de belange n van het Teekenonderwij s en de 

Kunstnijverhei d in Nedeiland , 

Officieele opgaven van de Acte-Examcns voor 
teekenen en boetseeren in 1887. 

pJJJ T Di t nummer , met 3 groot e platen , word t na ontvangs t van 

40 Cts . i n postwisse l o f postzegels , belanghebbende u toegezonden . 

E N . V A N  &  ZOON. 

to l i l :i,15\VNT 
 V A N 

Ingelsch e Paarden- eu Vee-Stalinrichtingen . 
n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-lienoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . 

Tentoonstel l ing
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 

Telegram-Adres: N 

n te 1»/ichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de
tot bevorder ing

 en St. Anthonie Breestraat C

BOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT 
Jaargan g 1881 en 1888. 

P r i j s p er  J a a r g a ng f 10 — 

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. 

.



Op g don 6d o n t  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex loitatie van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.

t maken van eene keibestra-

t in g achter  d é goederenloods, 

veelading en los- en lad ing-

spoor te : 

Begroot ing f 12200 — 

e besteding geschiedt volgens ij  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den  Februari 

 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 
de e n en aan het bureau van 
den r r  te  en is 
op  aanvraag (per  brief) aan genoemd 
Centraal-bureau (Afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van/

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureaü (Afd Weg en Werken) en dooi-
den r  voornoemd. 

Aanwijzin g zal geschieden den  Fe-
bruar i  des middags ten  ure. 

, den 'l>:n Februari

t bestuur  van het  te 
Baarn, is voornemens op Vrijda g t 

 des voormiddags te  uur. in het 
gebouw der  inrichting , publiek A A N T E 

, 

het bouwen van een S 
op hare terreinen te Baarn. 

Nadere inlichtingen geven de architecten 
S & , Spuistraat

 alwaar  ook van af Vrijda g
Februari bestek en teekeningen te verkrij -
gen zijn. tegen betaling van / — per  stel. 

"Groot e voorraden. 
Ü

KLIJN , TISSOT
. E N 16. 

JAN . — . 
: t 402 bij  het . 

w E G VA N E J TOT
. 

Geheel e Waterleidinge n in gebouwe n i n verbindin g met 

systeem C a r r é , systeem Chanoit. 

Voor  het oppersen, tiltreeren en verdeden van water  in gebouwen, ter  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs.

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over  een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper  is als de tot nu toe gevolgde wijze van waturverdeeling enz. 

 waar  dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt.— 
s Vent i lators . s Telephonen, E s , s 

gebrand en geschi lderd Glas, geschilderde Tegels, enz. 

 30—50
6—11

35

 I ageren prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

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

i:.v|>i<>ii  tier n van de Val Travem 

Op Vrijda g t  des voormiddags 
ten  ure, zal door  den Architect . E . . 
V A N N , namens zijnen princi -
paal, in Thet Oude Posthuis te
worden aanbesteed: 

. bouwen van eene A 
op n Berkenrode"  te 

e 

t gedrukte bestek met bijbehoorende 
teekeningen is verkrijgbaa r  bij  de Boekhan-
delaars E N S te
tegen betaling van ƒ — per  stel 

Aanwijzin g  loco op Woensdag  Febru-
ari a. s., des morgens ten  ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij 
den Architect bovengemeld 

 o>. : 
 PARKETVLOERE N en WAUDTEGELS:

Y & , §' 

N 8 *  Gle.
n  Cementtegels.

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

.VA  £ S 
Gecomprimeerd e .Isphaltwejrei i endit o hors t h vloe i en. Werken in Asphalt -

Klastie k voo r Trottoirs , Skatiiig-ltinks , Mout vloeren , Kelders , kolf-ei i Kegel -
banen . Winkel - en Mairazijiivloereu . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkiiigen , Beto n Fundeeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent liet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve uien zien te adresaeeren 

aan het knnloor  der  fahriek, Beltweg 8,

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

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

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

E T en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaftm eu A<li-eei ie letten. 

 A°
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: . P. J. . . Prof. E. . . E F 
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het vallen te voorzien zijn? Zou bovendien de muur
in zijn geheel blijven, als de zijmuren vielen, en zou 
men dan nog aan den muur  durven werken? Voor-
zeker  niet, en men stelde dus voor, van den muur
voorloopig zooveel al'  te nemen, dat hij  ongeveer  gelijk 
werd aan den muur

s weid Zaterdag  Januari door  den aanne-
mer begonnen met het puin op te ruimen, de kettingen 
werden onder  dat puin uit gehaald en de boorgaten V
tot X ruimer  gemaakt. n gebruikte tor  het verwij-
den de:'  oude en het maken van nieuwe boorgaten ijzeren 
gasbuizen, wijd , aan de eene zijde voorzien van 
tanden en aan tie andere zijde van een geharden stop. 

t deze buizen kon men uitstekend werken, hoewel 
zij  nu en dan gerepareerd moesten worden. 

Op Zondag  Januari werd rustdag gehouden, terwij l 
op g  Januari door  den aannemer werd voort-
gewerkt aan het opruimen van puin en het maken van 
een steiger, buiten tegen den muur  om aan den toren 
een paar  kettingen te kunnen bevestigen. 

t opruimen van liet puin geschiedde niet zoo zeer 
met het oog op reiniging van het terrein, dan wel om 
te voorkomen, dat bij  het vallen van den toren, het 
neerkomende metselwerk op groote blokken steen zou 
storten en dan wellicht zou wegspatten in eene niet 
gewenschte richting. e grootste steenklompen, die op 
het terrein lagen werden dus klein gemaakt en — daar 
men karren en paarden beschikbaar  had - tevens weg-
gevoerd. 

Voor de Genietroepen was dus weinig gelegenheid 
tot werken, alleen liet men de mijnen , , X en 

 springen. e mijnen  en  waren elk 
met  kg. dynamiet geladen, de mijnen X en
elk met  kg., daar  men de muren nog niet te veel 
wilde verzwakken, en toch wenschte na te gaan, welke 
resultaten men van die ladingen in het metselwerk zou 
krijgen . n  maakte een gat van . diepte en 
van . middellij n aan de buitenzijde van den muur. 

n 1 maakte een gat van . diepte en ongeveer 
. middellijn . n X maakte een gat van . 

diepte, en . middellijn . n  maakte een 
gat van . diepte, en . middellijn . 

liet verschil in uitwerkin g tusschen de mijnen  en 
 inet mijn X was niet groot, het metselwerk bleek 

aan deze zijde van den muur  dan ook niet zeer 
hard te zijn. 

e uitwerkin g van mijn  was echter  bedroevend. 
t boorgat was . diep geweest en na het sprin-

gen van den mijn, was men bijna niets dieper  gekomen ; 
het metselwerk bleek daar  dan ook zeer  hard te zijn. 
Bij  het springen van mijn  en  waren intusschen 
de uit den trechter  komende steenen te ver  naar  mijn zin 
weggeworpen, en ik besloot dus om zooveel mogelijk 
met zwakke ladingen van  kg. voort te werken. 

t voornemen van den aannemer,  den toren stuks-
gewijze te laten vallen, begon mij  steeds meer  onprak-
tisch toe te schijnen ; men wilde voorzichtig zijn en werd 
m. i. juist daardoor  onvoorzichtig. Wilde men behoorlijk 
werken, dan moest men  het springen van een mijn 
kunnen voorspellen of de toren  het springen vallen 
zou, en ik stelde dus den aannemer voor  om het nog 
bestaande gedeelte van tien toren  te laten vallen 
en daartoe de muren zoodanig uit te hollen, dat hij  als 

het ware op  pooten kwam te staan. Werden dan 
 pooten op  zelfde moment weg geslagen, dan 

moest de toren naar  de zijde der  verbrijzelde pooten 
over  gaan hellen; de zijmuren zouden daartoe door  hun 
overwicht van zeer  veel voordeel zijn. 

Na met een model van steen op  der  ware 
grootte mijn denkbeeld nader  toegelicht te hebben, 
konden zij  zich met het plan dan ook volkomen vereenigen. 

k gaf daarbij  de verzekering, dat mijn-uitwerkin g 
naar  buiten, waardoor  steenen over  het dorp zouden 
kunnen vliegen, zooveel mogelijk door  mij  zou belet 
worden, door  van de muren
als  zou blijken om het geheel te doen vallen. 

Naar  aanleiding van een daaromtrent gedane vraag, 
wees ik er  op, dat het onverschillig was of de twee 
pooten  en  (fig.  ter  gelijker  tijd , of de één na den 
ander  weiden weggeslagen, want dat dan daardoor  eerst 
de eene zijmuur  (wellicht met een stuk van  en 
daarna de rest zou vallen, doch dat er  in geen geval 
gevaar  te vreezen was voor  de omliggende gebouwen, 
daar  het neervallende metselwerk altij d ver  genoeg van 
die gebouwen zou verwijderd blijven. t groote aantal 
huizen en kerken, dat de aannemers reeds afgebroken 
hadden, had hen dit in de praktij k trouwens ook reeds 
geleerd. 

g  Januari werden de kettingen aan den 
toren bevestigd, op ongeveer . boven het maaiveld, 
in daartoe in de nissen uitgekapte gaten. Zij  zouden 
gespannen worden door  reepen en lieren in den tuin 
achter  de pastorie, staande ongeveer  a . van 
den toren. 

e genietroepen maakten de boorgaten verder  schoon, 
boorden nog een paar  nieuwe gaten, doch konden overigens 
niet veel uitvoeren. 

Woensdag  Januari werden de versieringen van de 
grafmonumenten weggenomen en de zerken door  balken, 
grond enz. beschermd ; de stelling, die tot bevestiging 
der  kettingen gediend had, werd afgebroken en werden 
de volgende mijnen ontstoken : 
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e 

van het 

boorgat. 

g 

in . 

e 
van het 
geslagen 

gat. 

n van het 

geslagen gat. 

» 

» 

* 

' Gat van  verruim d 

o  verruimd . 

X

« X  en  verruimd , 

Na het springen werden de steenen, die door  de 
ontploffing waren losgeraakt, met den breekbeitel op-
geruimd en verwijderd, om zooveel mogelijk weer  tot 
op het vaste metselwerk te geraken. e diepten van 
de gaten  en  het springen zijn gerekend van 
het binnenvlak van den muur. 

Op g  Januari werd voortgegaan met het 
doen springen der  mijnen. r  een der  bezoekers 
werd mij  toen de vraag gedaan, waarom ik de mijnen 
op . boven het maaiveld, en niet op  of . 
daarboven aangelegd had. k wees er  hem op, dat ik 

 nu slechts een vallend gedeelte van + . 
hoogte had; 

 de muren hier  dunner  waren; 
 het rondom den toren liggende puin mij  niet 

hinderen kon ; 
 de ondervinding mij  geleerd had, dat als de boven-

muren vielen, de benedenmuren door  den sterken weer-
stand evenzeer  zouden vallen, waarbij  de kerkdeur  of 
poort in  mij  zeer  zou ondersteunen. 

e volgende mijnen werden dien dag afgestoken: 

daar  men de manschappen niet noodeloos aan gevaar 
door  neervallend puin wilde blootstellen. 

Ten slotte werden de mijnen , , , , X X , 
XX" , XX* , XX' ,  geladen. e ladingen voor
waren berekend naar  de formule w  r) 8, waarin 
k =  w =  muur dikte ss » x  =r  of 

 en r = § d = X  w = ; w = = j X

. 
e 

van het 
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» Bijn a geen uitwerking . 

' Bijn a geen uitwerking . 

* 

/ Bijn a geen uitwerking . 

* 

X — 

" o
x«  X  verruimd . 

Zooals uit bovenstaand staatje blijkt , hadden de mijnen 
,  en / (die evenals N en 
- in het verlengde boorgat  gelegen waren) 

bijna geen uitwerking. t zekerheid kan niet worden 
opgegeven, waaraan dit te wijten is. 

t den breekbeitel kon men nu in den muur
gemakkelijk eene opening maken, die tot aan de raam-
opening of het kijkgat doorliep. 

Ook in den muur  had men zulks kunnen doen, 
doch men meende, dat het overbodig werk zou wezen, 
daar  die muur tot aan het buitenvlak te veel geleden had, 
om nog eenigen ernstigen weerstand te kunnen bieden. 

Na het springen der  mijnen werden de boorgaten 
voor  en  gemaakt. t overige gedeelte van den 
dag werd gebezigd tot het klaar  maken van de ladingen, 
van einden Bickford-vuurkoord , einden gezwinde lont, 
tot het afsnijden van de geleiddraden enz. 

Op Vrijda g  Januari begon men reeds des morgens 
vroeg met het spannen der  kettingen (los en vast) en 
met het laden van de mijnen , , XV * en * 
die elk met . dynamiet geladen werden en, na 
ontploffing, gaten maakten respectievelijk diep

 en . en het metselwerk in de nabijheid 
voor  een groot gedeelte losmaakten, zoodat van dezen 
voormuur weinig weerstand bij  den val te verwachten 
was. Vervolgens werden de mijnen X en  geladen, 
elk met . dynamiet, teneinde daardoor  het met-
selwerk in de hoeken te verzwakken, zonder  deze hoeken 
door  te slaan en daardoor  het gevaar  te ontkomen, dat 
de toren naar  de zijde van den straatweg zou kunnen 
overhellen. e mijnen vormden gaten van +  en 

. diepte, doch werden niet verder  opgeruimd, 
evenmin als de andere op dezen dag gemaakte gaten, 

 werden genomen, zoodat voor . 
gevonden werd. Teneinde echter  niet te veel uitwerkin g 
naar  buiten te hebben, werd de lading van  en van
bepaald op  terwij l de ladingen van elk der  overige 
mijnen bepaald werd op . e  mijnen 
werden door  gezwinde lont in looden buis en door  een 
eind Bickford vuurkoord , lang , tot gelijktijdig e 
ontsteking voorbereid, terwij l zij  bovendien tot gelijk-
tijdig e electrische ontsteking werden gereed gemaakt. 

n had met deze werkzaamheden te  uur  v. m. 
klaar  kunnen zijn, doch daar  de Staatspoortrein van 
Utrecht eerst te  te Eindhoven aankomt, besloot 
men tot  te wachten, om daarmede aankomende 
belangstellende reizigers niet te leur  te stellen. 

n werd de toren door  verschillende personen 
bezocht en bekeken, waaronder  ook de inmiddels gearri-
veerde heer  F. J. Nieuwenhuis uit Utrecht, die het denk-
beeld van het gebruik van dynamiet het eerst aan het 
kerkbestuur  in overweging had gegeven. 

Nadat door  den dorpstamboer  het sein van springen 
gegeven was, door  de s het terrein was af-
gezet en de rondom den toren gelegen huizen wel-
staandshalve waren ontruimd, ramen en deuren zooveel 
mogelijk open gezet, en het geheel als veilig kon be-
schouwd worden, werd ongeveer  te  uur  n. m. de lont 
aangestoken, terwij l de . heer  Pastoor  van 
Geldrop bij  den ontstekingstoestel stond, om op een 
door  mij  te geven sein de mijnen electrisch te ontsteken. 

e lont . lang, kon  minuten branden en moest 
dan de gezwinde lont en de mijnen aansteken, doch toen 
niet onmiddelijk na verloop van die vij f minuten de 
ontploffing gehoord was, gaf ik het teeken om electrisch 
te ontsteken. t gebeurde dan ook terstond; doch de 
toren bleef staan en toen rook en stof waren opgetrokken 
en men durfde naderen, bemerkte men dat de pijler s 
wel veel geleden hadden, doch niet weggeslagen waren, 
terwij l de werkstelling was ingestort. 

Bij  onderzoek bleek, dat mijn  niet was afgegaan, 
doch, nadat de stelling een weinig hersteld en een nieuw 
slaghoedje met een nieuw eind Bickford-vuurkoor d was 
aangebracht, werd ongeveer  te  A uur  deze laatste mijn 
op nieuw ontstoken. e uitwerkin g der  overige ge-
sprongen mijnen was van zoodanigen aard, dat het noo-
deloos werd geacht nog ergens een nieuwe lading aan 
te brengen. 

Van den muur  stond nog slechts een dun reepje, 
dik + . van den buitenrand, zoodat daar  geen 
weerstand te vreezen was. 

Nadat mijn  gesprongen was, helde de toren lang-
zaam voorover, tot op ongeveer  a . uit de lood-
lij n en brak toen in stukken. e muur  met een 
gedeelte van den voormuur  daalde het snelst, terwij l 
de muur  met de rest van  zich daarover  heen 
vouwde. e muren, die  de uithollingen waren 
gelegen, waren, zooals voorzien was, gescheurd, uitge-
weken en omgeworpen. 



Één stuk metselwerk was op den kerkhofmuur ge-
vallen, had daar het ezelsrugje beschadigd en was daarna 
op den straatweg gevallen, zonder  verder  eenige schade 
aan te richten, zoodat dit het  ongeluk kan genoemd 
worden, dat heeft plaats gehad. 

t er  's avonds feest werd gevierd in Geldrop, zal 
wel niet vermeld behoeven te worden. Nog voor ik 
met den heer  Nieuwenhuis te  uur  naar  Eindhoven 
vertrok , wapperde de Nederlandsche driekleur van de 
puinhoopen en liet Geldrops e hare schoone 
opwekkende tonen door het dorp weerklinken. 

s Zaterdags keerden de Genie-troepen naar  Utrecht 
terug. 

 J. C.

N A S C . 
e heer  Troupin schrijft mij  op  Februari o. a. 

,,plus que je viens a Geldrop, plus que je vois les 
„difficulté s que l'on aurait eu en démolissant le vieux 
„Jean, car  la maconnerie est un veritable béton, qui ne 
„veut se detacher.  n'est pas étonnant qu'i l a tant 
„su rester  debout et qu'i l na cédé qu' a la force de la 
„dynamit e  y a lieu de voir, en démo-
„lissant les bloes tombés, combien que ceci aurait été 
„pénibl e a le faire a la main et par  de petits morceaux." 

Op schrikkeldag  heeft de Gemeenteraad van 
Amsterdam het Beursplan van B. en \V. ter  aarde besteld. 

Allereerst werd herstemd over de vraag, welk der 
beide voorstellen, hieronder  genoemd, het eerst in stem-
ming zou worden gebracht. 

A . Voorstel van het raadslid P. van Eeghen: B. en W. 
op te dragen met den heer A . W. y in 
overleg te treden over de voorwaarden waarop, zonder 
bezwaar  voor de gemeentekas, de Beurs over  zeker  aantal 
jaren in vrijen eigendom aan de gemeente kan komen. 

r  zoo spoedig mogelijk praeadvies te geven, en 
onmiddellij k de behandeling der  aanhangige voordracht 
aan te houden. 

B. Voorstel van de heeren Jac. Ankersmit, J. A Sillem 
en . Josephus Jitta, om te besluiten: . n te trekken 
het t van iS Oct.  voor  zoover  dit het 
gedempte k aanwijst voor  den bouw eener  nieuwe 
Beurs. . B en W. uit te noodigen aan den d 
nadere voorstellen te doen,  omtrent den Beursbouw, 
na onderzoek van de laatstelijk ingediende plannen, 

 omtrent de bestemming van het gedempte , 
c. omtrent de beursbelasting. 

t voorstel Ankersmit c. s. verkreeg met  tegen 
 stemmen de prioritei t van behandeling. 
Punt  werd daarop aangenomen met  tegen

stemmen, punt  met  tegen  stemmen, en de 
punten  en c zonder  hoofdelijke stemming. 

. 
t Uitvoerend Comité der  Nationale Tentoonstelling  Oude 

en Nauwe , in  te V  te houden, 
noodigt de Nederlandsche kunstbeoefenaars uit tot het inzenden 
van ontwerpen voor een  ten dienste
genoemde tentoonstelling. 

t papier  moet eene afmeting hebben van  bij  c.Vl. 
n is geheel  zoowel wat compositie als wijze van uit-

voering der  teekeningen betreft. 
g moei gehouden worden met het karakter  der 

tentoonstelling, waarvan de ontwerpen het kenmerk moeten dragen. 
e inscripti e moet luiden: 

 's

e ontwerpen moeten zijn ingezonden vóór i a. s.. aan 
het Centraalbureau, p te 's Gravenhage. (Tot begin Apri l 
is genoemd Centraalbureau gevestigd

6°. e ontwerpen mogen om mee te dingen geen naam of 
merkbaar  af komstteeken dragen, maar  moeten voorzien zijn van 

 spreuk  met lak gesloten enveloppe van diezelfde 
spreuk uitwendig voorzien, inhoudende naam  woonplaats van 
den ontwerper-inzender. e buitenzijde der  enveloppe moet tevens 
voorzien zijn van een correspondentieadres. 

7°. Als prij s wordt uitgeloofd voor  een in alle opzichten voldoend 
ontwerp een bedrag van ƒ  (honderd gulden). e Jury heeft 
het recht om in stede van dezen prijs slechts eene premie van 
f  (vijfti g gulden) toe te kennen, bijaldien onder  de ingekomen 
ontwerpen er  geen voorkomt, dat aan de gestelde eischen be 
hoorlij k voldoet. 

8°. e bekroonde teekeningen worden het eigendom van het 
Comité' van Uitvoering. 

o . Een daarvoor  door het Comité van Uitvoering speciaal te 
benoemen Jury zal vóór i a. s. uitspraak doen. 

io° . e uitslag der  beoordeeling zal dadelijk, nadat deze heeft 
plaats gehad, in "  — het officieel orgaan der 
tentoonstelling — en in andere bladen bekend gemaakt worden. 

l i 0 . Ontwerpen die aan de gestelde voorwaarden niet voidoen 
blijven buiten beoordeeling. 

 Na de toekenning der  bekroning zullen de ontwerpen op 
een nader te bepalen plaats ged irer  dagen tentoongesteld 
worden. 

Na afloop daarvan worden de riet bekroonde ontwerpen aan 
de respectieve inzenders, onder 't door hen opgegeven correspon-
dentie-adres (zie sub  franco teruggezonden. 

Hel Comité van Uitvoering, 

. .  Voorzitter. 

A . VV.  Secretaris. 

e Jury over de antwoorden, ingekomen op de prijsvraa g voor 
een reclamebiljet, uitgeschreven door de

 tot verzekering op het leven, enz. te 's Gravenhage, 
heeft  volgende bekroningen toegekend: 

 prij s ( f —) (niet eenparige stemmen) aan het ontwerp, 
 desespereert nimmer, waarvan vervaardiger is de heer  A. F. Gips: 

leeraar aan de . B.  te Bergen op Zoom; 
 prij s (/ —) aan het ontwerp Volharding, waarvan vervaar-

diger is ee heer G. W. Becker te . 
Eene eervolle vermelding is toegekend aan het ontwerp

van den heer . P. Berlage Nzn. te Amsterdam. 
All e ontwerpen worden op Zondag t publiek tentoonge-

steld, van  tot  ure, in a te 'sGravenhage. 
Van af Vrijda g n a. s. worden de ontwerpen gedurende 

eenigen tij d tentoongesteld in het Gebouw der  tot 
bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. 

N EN VACANT E . 

Bij  de Nederlandsche Zuid-Afrikaansch e spoorwegmaatschappij 
zijn nog benoemd: 

tot ingenieur  werktuigkundige de heer J. F. . van , 
thans adj. idem bij  de Staatsspoorwegen te Zwolle; 

tot ingenieur de heer . E . de Wildt , thans sectie-ingenieur  der 
locaalspoorwegen Willem

tot adj.-ingenieur de heer C. van der , thans werkzaam 
aan den n Waterweg; 

tot hoofdopzichters de heeren J. Wind Gzn. te Vlissingen en 
A . A. Th . Wamsteeker te Grouw; 

tot opzichters de heeren . J. n te ; J. W. Bru-
guiére te , P. . Bouters te m en N. J. r  Jr . 
te ; 

tot chef de bureau de heer A. G. Paris te Amsterdam. 

E . 

r  den Gemeenteraad van Amsterdam is in zijne vergadering 
van  Febr. j.l . besloten, tot het verleenen, voor het loopende 
jaar , van een subsidie van ƒ  aan de Vereeniging «Quellinus" , 
met bepaling dat eene Commissie zal worden aangewezen, om te 
onderzoeken in hoeverre de werkplaats der  Vereeniging tot de 
kleinste dimensien is terug te brengen. 

e heer J. van der  Toorn, hoofdingenieur van den waterstaat 
in Zeeland, die eerst sedert October van het vorige jaar die be-
trekkin g te g bekleedde, is Saturdag  Februari j . l 
aldaar  overleden. 

r  den Gemeenteraad van Amsterdam is in zijne vergadering 
van  Febr. j.l . besloten, tot het verleenen, voor het loopende 
jaar , van een subsidie van ƒ  aan de Vereeniging «Quellinus" , 
met bepaling dat eene Commissie zal worden aangewezen, om te 
onderzoeken in hoeverre de werkplaats der  Vereeniging tot de 
kleinste dimensien is terug te brengen. 

. 

Synagoge , Itadiiuiclitingeii , .Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der \edcrl . Israëlitisch e Gemeent e

Vertegenwoordige r . , Amsterdam . 

G. J. t  C».
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militair e dienstverbintenis van  jaar een handgeld van 

Aanbrengpremie

S in werkelijken dienst of met «root verlof kunnen 
voor den tij d van twee jaar  gedetacheer d worden naar

l 

E T &  C i e. 

premie 

« 
PARKETVLOERE N en WAWDTEGELS:

Y &  b o c h,

X S *  Cic.
 en

 Groote voorraden.  yg 

4523 

Aanbrengpremie

bijaldien de n met groot verlof afwezig was van zijn korps. 
t t van n en alle Burgemeesters geven 
 nadere inlichtingen. 

 Fabriek van n weefsel _ ,_ _ 
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

A S  A L , T W E  E X. 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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. t . C.
van de O. . . T te
is voornemens aan te besteden, op g 

t  des namiddags ten  ure, in 
het s « "  bij  den r 
J. V A N  WOUW , in de St. Jansstraat 
aldaar. 

t bouwen van eene
met . E en 
bijbehoorende werken, met 
bi j lever in g van alle materia-
len, enz. 

Bestek van aanbesteding met teekeningen 
liggen ter  inzage in voornoemd . 

Bestekken met een stel teekeningen, be-
staande uit  stuks teekeningen op  a

. zijn. van af Zaterdag , op franco 
aanvrage a  verkrijgbaar , zoolang de 
voorraad strekt, bij  den boekhandelaar 

 V A N W E E S te
Aanwijzin g op het bouwterrein, op Woens-

dag t  des voormiddags ten 
tien ure. 

n geeft de Architect J.J. V A N 
A A  le  nabij

op wiens bureau de uitvoerige détailteeke-
ningen voor de gegadigden ter  inzage liggen 
op alle werkdagen, van 's morgens tien tot 
des namiddags dri e ure. 

f 
 & Co.

Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNER te Londen , 

 en 

- GLASMOZAIE K 

The St.Pancras n Work 
Company, . 

Eerst e Prijs : GOHDES MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

 Bo x

Geïllustreerd e ('atiilogrusse n op 
aanvrage . 

 402,
GEBOUW PERMANENTE TENTOONSTELLING VAN DE MAAT-

SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Verte<renwiiurdi . S &  Parijs. 

Gemaakt van Notenhout met nickel montuur  zeer  sierlijk , 
om aan den muur of de schrijftafel tc bevestigen. Twee toe-
stellen op voet, waaraan zij  verbonden zijn door  middel van 
een zacht zijden koord, schelinrichting,  meter  kabel met 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking <e zien. 4 51 2 

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

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

e 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Uitgave van  te

 en

 ƒ1.75  ƒ 1 . 6 0  ƒ 0 . 6 0 
Verkrijgbaa r bij  de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarheid — en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer hij  ze gebruikt meer en meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiet, dat met elk jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te  en door elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot het bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt. , niet alleen 
dat het de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwarming, Ventilatie, Bouwmaterialen. , Post- en Telegraafwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand en , op eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
bovendien t het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s en Verificateurs en -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 

tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen wij  dit zakboekje aanbevelen, 
want 't geen deze r van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 
 pag. blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datumsvermeld staan, en de noodige 

ruimt e is gelaten, om aanteekeningen of afbeeldingen te maken, 't s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman. All e vragen betreffende zijn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden.

E 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr. p.p.  voer e 

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

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

 knor

op

 op

=# 
8ste  N r '  10. 



') t eene gedeelte van de stad n draagt den naam 

van «Bovenhoek"  en het andere deel dien van «Buitenhoek", een 

onderscheiding, die men reeds in de middeleeuwen schijnt in acht 

genomen te hebben. e St. Nicolaaskerk staat in den Bovenhoek 

en wordt daarom »de Bovenkerk"  genoemd; de -

kerk bevindt zich in den Buitenhoek en heet daarom »de Buitenkerk" . 

e e van »üe n , opge-

richt in  noodigt alle binnen- en buitenlandsche kunstenaars 

uit tot het inzenden van ontwerpen voor  Titelblad of omslag-

teekening voor het winternummer voor

e teekening moet, behalve de marge, . hoog en . 

breed  Zij  moet zijn uitgevoerd hetzij  in lijnen, hetzij  in tinten 

(aquarel), en geschikt ter  reproductie hetzij  in zincographie, hetzij 

in chromotypie. 

e compositie is geheel vrijgelaten; alleen wordt verlangd dat 

zij  verband houde met het winterseizoen , en zooveel 

mogelijk ook met aard  strekking van het Tijdschrift . 

e teekening moet zoodanig zijn ingericht, dat daarop, hetzij 

als overdruk ot op andere wijze, de titel der  uitgave zij  of kunne 

worden aangebracht als volgt

e inzending der  ontwerpen moet geschieden franco vóór of 

op i  aan het adres van den hoofdredacteur  Taco . 

de Beer,  P. C. , Amsterdam. 

e inzendingen zullen worden beoordeeld door  eene Jury be-

staande uit de heeren: 

Prof. . Stang, van de . 

J. . de , r  der l voor . 

G. Sturm, r  aan genoemde School. 

J. C. Greive Jr., . Voorzitter  der . Art i et Amicitiae. 

E. , redacteur  der  afdeeling t van e Portefeuille." 

Bij  de classificatie der  inzendingen zal in de eerste plaats gelet 

worden op artistieke compositie en uitvoering, in de tweede plaats 

op de meerdere of mindere kostbaarheid der  reproductie. 

e Commissie van beoordeeling zal het recht hebben, indien zij 

van meening is dat de ingezonden teekeningen niet aan de eischen 

voldoen, een of meer  der  uitgeloofde prijzen niet toe te kennen. 

Al s eerste prij s wordt uitgeloofd eene belooning van ƒ  of 

 frs. Voor  de beide in de tweede plaats bekroonde ontwerpen 

zullen premien worden toegekend, een van f  of  frs. en 

een van /'  of  frs. 

Elk ontwerp moet ziin voorzien van een kenspreuk of mottoen 

van een verzegeld couvert, bevattende naam en woonplaats van 

den ontwerper. Op de buitenzijde van deze enveloppe moeten 

vermeld staan het motto en een correspondentie-adres, om zoo 

noodig met den ontwerper  te kunnen correspondeeren. Ont-

werpen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen voor  geen 

beoordeeling in aanmerking komen. 

e ontwerpen zullen vóór  januar i  gedurende eene week 

voor  het publiek ter  bezichtiging zijn en het rapport der  Jury zal 

dan tevens ter  inzage liggen. 

e prijzen worden vóór  Januari  door  de administrati e 

van e Portefeuille"  uitbetaald. e bekroonde ontwerpen blijven 

het eigendom van de naamlooze Vennootschap e Portefeuille." 

N VA N . 

G  Februari  Naar  aanleiding van dein 

de vorige vergadering in de bus gevonden vraag: «Wat heeft de 

ondervinding geleerd omtrent Willesden dakbedekking, en is die te 

verkiezen boven asphalt dakvilt?"  had een lid der  firma  W. van 

Steeden &  C°. alhier, hoofdagenten van dat fabriekaat, op zich 

genomen eenige mededeelingen te doen. 

Spreker  zeide dat het een Engelsch f.ibriekaat is, daar  to lande 

reeds zeer  populair  geworden wegens de vele goede eigenschappen. 

t is b.v. ondoordringbaar  voor  vocht en bestand tegen elke 

weersgesteldheid. t is op zich zelf genomen wel hooger  in prij s 

dan asphalt dakvilt , doch daar  staan zooveel voordeelen tegen-

over, dat het ten slotte voordeeliger  is, b. v men heeft om een 

bekapping met Willesden fabriekaat te dekken geen dakschot 

noodig- het wordt in de lengte van de dakschuinte aangebracht 

zoodat er  enkel staande naden ontstaan. Voorts heeft het dit boven 

het asphalt vilt voor, dat het meer  dan eenmaal gebruikt kan 

worden, zooals de ondervinding geleerd heeft bij  de w ten-

toonstelling te Gorinchem in  want dezelfde dakbedekking die 

aldaar  voor  de tribun e en andere opstallen heeft gediend is wederom 

een jaar  later, zonder  dat er  eenig defect aan was, te n ge-

bezigd en is thans noch zeer  goed). t sluit warmte en koude 

af, is onbrandbaar, en zeer  licht, daar  een oppervlakte van 
2 slechts . weegt. 

t zelfde fabriekaat in lichter  soort is ook zeer  dienstig om 

tegen vochtige muren te worden aangebracht; het is ondoordring-

baar  voor  vocht, en men kan het als gewoon papier  tegen dc muren 

plakken met een mengsel van loodwit, lij m en stijfsel. Spreker 

deelde mede dat het hier  ter  stede op een kantoor  met goed gevolg 

tegen een natten muur  aangebracht is en het zich sedert p.m. 6 

maanden uitstekend houdt. n heeft daar  evenwel dunne tengels 

tegen den muur  bevestigd op welke het Willesden papier  is gespannen. 

t Willesden linnen is zeer  geschikt voor  dekkleeden; deze 

vereischen geen onderhoud van oliën of teeren, zijn zeer  zacht en 

breken niet; ook hiermede zijn gunstig geslaagde proeven genomen. 

Niet alleen voor  dakbedekkingen maar  ook voor  wanden van tijde-

lijk e gebouwen is het zeer  aan te bevelen; o. a. zal het restauratie-

gebouw voor  de in dit jaar  te houden tentoonstelling te 's Gravenhage 

er  mede gedekt worden. 

Een aantal monsters werden door spreker  ter  bezichtiging ge-

steld, waarbij  hij  waterdicht- en onbrandbaarheid zoowel van het 

 papier  als van het linnen ten duidelijkste aantoonde. 

Al s antwoord op de tweede vraag uit de bus, waarbij  inlich-

tingen verzocht werden omtrent de ondervinding en soliditeit 

van  waren door  het Technisch bureau van den heer 

Gs. de Voogt te Amsterdam verschillende monsters van dit materiaal 

ingezonden en een beschrijving waaruit men ontwaarde dat 

 te n vele malen toegepast is, b.v. bij  het l 

Aquariu m dat dezer  dagen met  vierk. Eng. voeten van die 

stof is gedekt; doch alvorens inen daartoe overging zijn ernstige 

proeven, het brandgevaar  betreffende, met het materiaal ge-

nomen. Bij  die proeven hebben vier  en twinti g gemachtigden 

van assurantie maatschappijen verklaard, dat dit materiaal geen 

meerdere aanleiding tot gevaar  of risico oplevert dan eenige 

andere dakbedekking; totaal onbrandbaar  is het evenwel niet, 
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doch als het vuur is uitgedoofd, blijf t er  op het gevlochten 

ijzerdraad een zwarte korst achter, die niet afdruipt . t Tec-

toriu m smeult niet, evenmin zal het in vlam geraken door opval-

lend vuur; ontstaat er  al een vlam, dan zal deze zich niet door 

den wind uitbreiden. 

t Tectorium, doorschijnend en aangenaam van kleur, is hier 

ter  stede voor  afdekking gebezigd bij  een vri j  groote bloemen-

kiosk, en heeft zich zoowel bij  strenge koude als groote hitte 

uitstekend gehouden. t e is geschikt om beschilderd 

te worden,' en wordt voor  kerkramen aanbevolen; een proeve van 

beschildering was aanwezig en maakte een zeer  goed effect. Uit 

een photographie kon men ontwaren dat het voor  kerkramen 

reeds is toegepast; het is buigzaam en breekt niet zooals glas. 

Ten slotte werd door den heer . J. Nijenhuis ter  bezichtiging 

gesteld: i ° . Een nieuw in den handel gebrachten ijzeren beugel 

voor het bevestigen van afvoerbuizen tegen gevels en muren, 

welke het voordeel aanbiedt, dat men bij  herstelling of vernieuwing 

van de buizen het voorste gedeelte kan wegnemen, waardoor de 

afvoerbuis geheel vri j  komt en weggenomen kan worden, zonder 

de muren te beschadigen door het wegbreken van banden enz. 

 Eenige stalen nieuw behangpapier uit het magazijn van de 

heeren n en Zoon alhier, waarvan de kleuren volstrekt 

niet loslaten, en welk papier dus nimmer schadelijk voor de ge-

zondheid kan wezen. Er  zijn  soorten, gevernisd en dof r 

spreker was met stalen van beide soorten een proef genomen, 

door ze met een natte spons af te wasschen; geen enkele kleur 

had losgelaten en na gedroogd te zijn bleken zij  onveranderd. 

Bij de monsters waren zeer  goede patronen, die gewis in woon-

kamer of salon goed zullen voldoen. e prijzen zijn verschillend 

naarmate der  teekening, doch naar het ons voorkomt niet 

onbillij k tegenover de gewone behangsels. 

G ,  Februari  Nadat de plaatwerken: -

sance in Belgien und d en Architectonische Bilderbogen" 

door den heer n beschikbaar  gesteld, bezichtigd waren, 

noodigde de Voorzitter  den heer  Ads. J. van Achterben- uit tot 

het houden zijner  voordracht: »Een causerie over  smaak." 

Na een inleidend woord over het schoone in de kunst bij  de 

oude volkeren, betoogde de heer  van Achterberg, dat de kunst 

is de taal van 't schoone, de waarheid in volstrekten zin, en dat 

smaak geen persoonlijke zaak is. Smaak moet gevormd worden en 

het is niet afdoende als men zegt: odat is mij n smaak niet.'' 

Smaak is een machtige factor, want deze stelt vast

zal worden en  en  of de versiering  van bestaan 

heeft en of het werk of het materiaal er  zich toe leent. Smaak 

moet gevormd worden. r  hoeveel moeite zal men hebben het ; 

publiek te doen beseffen wat  is. e smaak toch ziet zich 

dagelijks omringd door  voorwerpen die niets tot de kunst bijdragen. 

e groote menigte moet zich tevreden stellen met. wat men in 

Frankrij k noemt renseignement de la rue. t onderwijs moest 

bij ons ook alreeds een middel zijn van kunstopvoeding voor het 

volk. s dit bij  ons aldus? n de gevels van onze woningen 

die artistieke waarde die hier  bedoeld wordt? Beschouwen wij  het 

beeldhouwwerk. t dat niet dikwerf naar den koekbakkers-

winkel? Zij n de balustrades onder de ramen zonder  balcons en 

balustraden boven de kroonlijs t niet even doelloos? t hoeveel 

zorg wordt soms een pui ontworpen die niet in 't minst met den 

bovenbouw harmonieert en evengoed voor een kruideniers-uit -

stalling als voor een luxehandel kan gebruikt worden. Of is het 

een zaak van smaak en niet schadelijk voor  de koopwaar  van den 

slager, dat hij  groote spiegelruiten moest hebben? 

t schilderwerk vervult in onze straten ook een hoofdrol, doch) 

om het wit, geel en groen af te wisselen, ziet men allerlei hout-

soorten op deuren en ramen geschilderd, en wel zoo, dat niemand 

ze voor  echt zal aanzien, terwij l bij  het schilderen van oude gevels, 

de ankers dezelfde steenkleur  krijgen met witte voegen. Na nog 

met voorbeelden gestaafd te hebben dat ook de luxehandelaars ] 

bewijs van den wansmaak van het publiek geven en de mode , 

een groote factor is, behandelde spreker het inwendige van de 

gebouwen en staat achtereenvolgens stil bij  vele onderdooien en i 

de meubels. 

a deelde de heer van Achterberg mede wat er  gedaan 

moest worden om het publiek voor te lichten. t bezoeken van 

museums, kunstnijvcrhcid-tentoonstcllingen kan het publiek oefenen, 

terwij l het verplicht teekenonderwijs op de lagere school een goeden 

grond kan leggen, om den zin voor het schoone aan te kweeken. 

Overgaande tot de bespreking van verschillende bouwwerken 

wordt aangetoond, dat alles waarheid moet zijn en beteekenis 

hebben, waarna eenigen tij d werd stil gestaan bij  verschillende 

kunst-tijdperken . 

n China heeft men de kleur tot den hoogsten trap opgevoerd, 

terwij l de , Arabische en Perzische ornamenten toonen, 

dat vorm en kleur  samen kunnen gaan en even hoog in -

waarde zijn. Gelukkig begint men in onzen tij d meer  aandacht 

aan de kleur te schenken. Toch is het moeielijk bij  bouwwerken 

iets goeds te krijgen , indien architekt en decorateur  niet in één 

persoon vereenigd zijn. 

Vervolgens ging spreker  over tot de e kunst en 

stelde het goede daarin op den voorgrond. Een eigenaardig ver-

schijnsel noemde hij  het, dat zij  die vroeger  beweerden, dat men 

in een taalkundig opstel de e spelling evenmin 

gebruiken mag als in de bouwkunst de oude vormen, nu lang-

zamerhand meegaan en den n bouw verheerlijken. 

/i j die de kunstgeschiedenis slechts ten deele kennen, zullen, 

door  hooge daken en torens misleid, al spoedig zeggen: e Oud-

e kunst bevalt mij  niet" , zij  is voor  onzen tij d niet 

geschikt. Beter  ware het zoo men sprak van e -

sance en dezen naam aan bedoeld tijdper k gaf. Spreker  dringt 

ten slotte er  op aan, er  vooral op te letten, dat elke versiering 

zijn beteekenis moet hebben en iets te denken moet geven, waarna 

hij  zijne uitgebreide voordracht besluit met de opmerking, dat 

kunst is een levensbehoefte. m moet het publiek in goede 

richtin g geleid worden; immers dan kunnen wij  zeggen geleefd 

en iets bijgedragen te hebben tot de ontwikkeling van het volk; 

dan zal zeker ook niet onze naneef over  ons de schouders ophalen, 

maar  misschien zelfs nog stof vinden voor een nieuw kunst-

tijdperk . 

Voor deze onderhoudende voordracht werd den spreker  wel-

verdiende dank gebracht, waarna de Secretaris het jaarverslag 

las, dat werd goedgekeurd om aan het r  toegezonden 

te worden. 

e vraag uit de bus: «Strepen op geschilderde plafonds,"  leidde 

de heer n in, die te kennen gaf, dat die strepen kunnen 

ontstaan uit de constructie der  plafonds, het gebruiken van slechte 

materialen, terwij l ook andere werkingen au invloed konden zijn . 

Uit de zienswijze van andere leden bleek dat door de openingen 

tusschen de rasters aan de bovenzijde ook met specie te vullen, 

het kwaad te verhelpen zou zijn. e heeren Boekwijt en l 

hadden daarvan de beste resultaten ondervonden, zoodat die me-

dedeeling als antwoord op de vraag werd aangenomen. 

Alvorens tot benoeming van een bestuurslid over te gaan 

richtt e de Voorzitter  eenige hartelijk e woorden tot het aftredend 

lid , den heer  G. . Na de gelukwensching met de benoe-

ming tot Gemeente-architekt te Alkmaar , wees spreker er  op 

welk een ijveri g lid de Afdeeling verliest, hoe hij  steeds getracht 

heeft in haar  belang werkzaam te zijn en hoe menigwerf hij  de 

leden op een leerrijk e bijdrage had vergast. Nimmer had men te 

vergeefs aangeklopt en steeds de grootste medewerking onder-

vonden. Alles getuigde dan ook van liefde voor het vak zijner 

keuze, waarbij  zijn juiste blik in menige zaak zeer  gewaardeerd 

werd. t de woorden «het ga u en de uwen wel en wees onzer 

gedachtig"  besloot de Voorzitter  zijn hartelijk e toespraak. 

Tot stemming overgaande werd met groote meerderheid gekozen 

de heer J. , die zich de keuze liet welgevallen. 

p deelde het Bestuur  mede, dat eene circulair e was in-

gekomen van de Vereeniging »Art i et lndustriae"  te 's Gravenhage, 

waaruit bleek dat die Vereeniging voornemens is, weldra eene 

gecombineerde vergadering te beleggen ter  bespreking van de 

verbetering van den toestand van den werkbaas of het verleenen 

van het bewijs van meesterschao in het een of andere vak. e 

circulair e was geheel in overeenstemming met het gesprokene 

van den heer  van n in de vorige vergadering. t Bestuur  vroeg 

en verkreeg machtiging, om met andere corporatien in n 

die zaak te bespreken om dan een definitief besluit te kunnen 

nemen Echter  werd reeds dadelijk besloten afgevaardigden te 

benoemen voor de ie verwachten vergadering. t algemeene 

stemmen werd daarvoor  aangewezen de Commissie, die de zaak 

reeds had besproken en ingeleid, en welke bestaat uil de heeren 

van , van Achterberg en de Vrind . Nog werd door den 

heer Js. Planjer, aan de Commissie is overweging gegeven vooral 

aandacht daaraan te schenken, dat ook architekten, wier  aantal 

met den dag toeneemt, proeven van bekwaamheid moeten afleg-

gen, en tevens niet moest vergeten worden om te protesteeren 

tegen  dat hij

noemde. 

Nadat de heer  van n er  de aandacht op gevestigd had, 

hoe door dergelijke overwegingen van de bedoelde quaestie, de 

regeering misschien zou worden overgehaald om het hare tot ver-

betering van den toestand bij  te dragen, werden nog enkel': huis-

houdelijke zaken afgedaan en verkreeg de heer n het woord, 

om hartelij k dank te zeggen voor  de vele bewijzen van toegenegen-

heid. e aangename avonden in de afdeeling doorgebracht, zullen 

bij  hem in even aangename herinnering blijven, hij  wenscht daarbij 

dat het allen moge welgaan en de afdeeling. die hem steeds ter 

harte ging, in bloei blijv e toenemen. 

G  Februari  Voor 't nieuwe reglement 

werd Art .  gewijzigd in dier  voet'e, dat in 't vervolg de contri-

butie aan de Afdeeling, voor  alle leden. Gewoon- oi Afdeelingslid 

v. d. ,  is'jhet bedrag werd vastgesteld op f \.— 

e Jury, door  eene vorige vergadering benoemd ter  beoordeeling 

der antwoorden op de prijsvraa g voor 't ontwerp van eene biblio-

theekkast ten behoeve der  Afdeeling, bracht verslag uit bij  monde 

van den heer  Berghuis. n en in het vergaderlokaal ten-

toongesteld, waren vier  ontwerpen onder de motto's:

 en  Eenvoud in conceptie en vooral 

in constructie, opdat de uitvoering aan de Ambachtsschool kan 

worden opgedragen, was als hoofdmotief voor de beoordeeling 

gesteld en overeenkomstig dien eisch werd  den prij s waardig 

gekeurd,  uitvoerbaar  geacht, n" .  hoewel een goed ontwerp, 

ongeschikt verklaard en n°.  bepaald afgekeurd. 

 heeft boven de andere ontwerpen het voordeel, dat het bene-

dengedeelte dieper is genomen dan het bovengedeelte, om voor 

berging van grootere stukken te kunnen dienen. t ontwerp werd, 

behoudens eene kleine wijziging in verband met de plaats die de 

kast moet innemen, door de vergadering voor  uitvoering bestemd. 

Al s ontwerper  van  en  maakte zich de Secretaris bekend. 

e heer  Freem stelde een aantal projecten ter  bezichtiging, 

waarvan én opvatting én uitvoering zeer  verdienstelijk werden ge-

acht. t gebouw voor  «Volkskosthuis en Gaarkeuken,"  gebouwd 

naar de plannen van denzelfden architekt, zal Vrijda g t a. s. 

ten twee ure door  de leden van de Afdeeling onder  zijne leiding 

worden in oogenschouw genomen. Zoowel voor  deze toezegging, als 

de kunstbeschouwing, werd den heer  Freem dank betuigd. 

e Voorzitter  vestigde de aandacht der  leden op 't geen zoowel 

in het  n°.  jaargang  als in het

 n" .  jaargang  wordt vermeld omtrent 

een mortel, die door  menging met ongebluschte kalk, zeer  spoedig 

eene groote verharding verkrijgt . Op zijn voorstel werd eene com-

missie benoemd, bestiande uit de heeren Smijtink . Freem, Port-

heine en , om zoo mogelijk door  proefnemingen de 

de eigenschappen van dergelijken mortel te bepalen. 

e behandeling van eene vraag uit de vragenbus, luidende: 

Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik van bergzand in 

de metselspeciën, en zijn de uitkomsten (bij  geliike hoeveelheid) 

van berg- of rivierzand gelijk? — werd mede aan de zorg van deze 

commissie toevertrouwd. 

G "  TE S ,  Februari  Na 

het vaststellen der  notulen enz., hield de heer  E. F. Ehnle eene 

voordracht, getiteld :

Spreker  begon met er  op te wijzen hoe de technische zijde van 

ons vak, dus de eigenlijke  medebrengt dat men zich 

zooveel mogelijk van aanverwante vakken op de hoogte dient te 

stellen ten einde in voorkomende gevallen zijn nut daarvan te 

hebben. t sluit natuurlij k geenszins de volkomen erkenning en 

waardeering uit van mannen, die van een bepaald vak, d

degelijke studie, hun specialen werkkrin g hebben gemaakt; het 

hier  bedoelde zal juist door die vakmannen worden gewaardeerd 

Voor ditmaal wenschte spreker te doen uitkomen het groote 

belang van de electriciteit. die wondervolle natuurkracht , welke 

reeds zoovele merkwaardige toepassingen heeft, en waarvan voor 

de toekomst nog ontzettend veel te wachten is. s dadelijk 

werd opgemerkt hoezeer het magnetisme in zijne verschijnselen 

veel overeenkomst heeft met de electriciteit en werd die natuur-

kracht het eerst behandeld, om daarna de beide krachten naast 

elkander te beschouwen en te doen zien hoe zij  elkander  kunnen 

aanvullen, zooals bij  de electro-magneten. Na een kort historisch 

overzicht, werd de eigenschap eener  magneetnaald aangetoond, 

en besproken wat onder  en  wordt verstaan i 

tevens werd verklaard hoe dit alles een gevolg is van het aard-

magnetisme, daar de aarde zelve een groote magneet is met 

noord- en zuid-pool, welke polen echter  niet samenvallen met 

de geographische, en aan verplaatsing onderhevig zijn, welk ver-

schijnsel in verband wordt gebracht met den electrischen toestand 

der aarde. Spreker  behandelde daarna het komnas, eene toe-

passing der  magneetkracht, zoo gewichtig voor de vaart, die 

men zonder  deze toestellen zich niet kan voorstellen. Van een 

en ander  werd op het bord uitleg gegeven en het gebruik van 

het kompas in hoofdtrekkei. nagegaan, waarbij  werd opgemerkt, 

dat de volledige dienst, met betrekking tot de vaart, natuurlij k 

thuis behoort bij  de stuurmanskunst, welker  bespreking hier 

achterwege moest blijven. Ook werd behandeld de boussole, eene 

wijzigin g van het kompas, ten gebruike bij  het in kaart brengen 

van terreinen. 

Terugkomende op het wezen van het magnetisme, werd aan-

gehaald de wet van  wiens meening is dat de

van  lichamen als magneten moeten worden beschouwd, 

waarbij  ééne der  beide  de noord-pool en de andere de 

zuid-pool is. t nader  ontwikkelende, komt men tot de ver-

klaring , waarom week (d. i. volkomen uitgegloeid) ijzer  mag-

netisch kan blijven en staal wèl, hoe men magneten tegen ver-

zwakking kan bewaren en ook hoe men die stelselmatig kan 

vormen en versterken. 

Ofschoon omtrent de verschijnselen op het gebied van het 

magnetisme te zeggen is, dat zij  hier  en daar eenige verwantschap 

vertoonen voor die der  kan men op het gebied der 

electriciteit zulk eene verwantschap sterker  waarnemen. 

t woord  is afgeleid van het Grieksche

dat is: t verschijnsel dat barnsteen, na wrijving , in 

staat is lichte voorwerpen aan te trel ken, was reeds rui m  eeuwen 

v. Chr . bij  de Grieken bekend, maar  gold slechts als eene eigen-

aardigheid. Barnsteen is een hars; ook andere harsen hebben de 

hier  bedoelde eigenschap, bijv . eene lak-staaf met flanel gewreven, 

een glas-staaf, die met zijde wordt gewreven, eveneens. Van beide 

staven zegt men dan, dat zij  electrisch zijn. t werd even in 't 

licht gesteld omdat, zooals bekend is. de glas- en lak-staaf respec-

tievelijk de  en de  electriciteit aangeven. 

t gebied der  electriciteit wordt in dri e afdeelingen verdeeld, 

te weten: de  de  en de  electriciteit, 

naar de verschillende wijzen, waarop zij  wordt opgewekt. 

r  de welwillende zorgen van de firma x en Vogels, 

electriciens te , was spreker in staat gesteld om een en 

ander  door  eene reeks van toestellen, waarbij  twee werkende 

batterijen, op te helderen. r  was het mogelijkde toepassing 

op schel- en telephoongeleidingen, den invloed van den electri-

schen stroom op het menschelijk lichaam, en het electrisch licht 

proefondervindelijk te toonen. Ook werd de eigenlijke werking 

van den electro-magneet afzonderlijk voorgesteld, waarbij  het 

gebruikte exemplaar  eene groote sterkte vertoonde, daar  men het 

aangetrokken stuk ijzer  niet daarvan kon aftrekken. 

Waar verschillende toepassingen  het groot, als: de telegraaf, 

de telephoon, de galvanoplastiek, electrische trammen, enz. niet 

anders dan oppervlakkig konden worden besproken, werd als eene 

zeer  belangrijke toepassing op het gebied der  statische electriciteit, 

gegrond op de bijzondere werking der  spitsen, de bliksemafleider 

uitvoerig besproken en op het bord toegelicht. j  werd o. a. 

gewezen op het noodzakelijke om den afleider  zooveel mogelijk 

met het gebouw als  te doen zijn, d. w. z.  isolatoren 

aan te brengen en juist, waar het kan, den afleider  bovendien in 

verbinding te brengen met gas- en waterleiding. Ook is het aan te 

raden een afleider  slechts door  een deskundige te doen aanbrengen, 

daar elk nieuw geval ook opnieuw behoort te worden overwogen. 

Al s voorbeeld bij  de bespreking diende de aanleg der  afleiders aan 

de «Zesde "  te 's , welke aanleg door  bovengenoemde 

firma  op flink e wijze is bewerkstelligd. Na eenige opmerkingen 

over het behandelde in  algemeen en over den vooruitgang der 

wetenschap, vooral ook op dit gebied, werd deze voordracht geëindigd. 

e kunstbeschouwing, voor  ditmaal aangeboden door den heer 

J. F. Wouters, bestond in:

NB. n van het voorgaande verslag (van  Februari) zijn enkele 
onjuistheden geslopen, welke bepaald herstelling behoeven. 



i ° . n tegenstelling met het vermelde valt omtrent de oude 

woonhuizen te e ) niets belangrijk s mede te deelen en 

is de moderne woonhuis-bouw  uitgebreid, doch van geene 

hooge architectonische waarde. 

e toren, gebouwd te , door  den architekt Cordonnier, 

staat niet bij  de vermelde Golhische kerk aldaar, doch bij  eene 

'andere kerk, welke in den liaroc-stij l is uitgevoerd. 

e verbinding, ter  halver  hoogte van de kolommen in de 

e te , is niet van hout, doch wordt gevormd 

door eene begaanbare steenconstructie, voorzien van balustraden, 

alles geheel in de architectuur  van het bouwwerk opgenomen. 

 Op 

den len t j.l . hield de afdeeling Amsterdam van deze Ver-

eeniging eene vergadering, tot het bijwonen waarvan tevens waren 

uitgenoodigd, de »afd. Amsterdam"  van de j tot be-

vordering der  Bouwkunst, het Genootschap »Architectur a et Ami -

citia,"  «Amstel's bouwkring"  en de aannemers-vereenigingen e 

Vereeniging"  en e Eenheid". 

e Voorzitter , de heer  J. . , opende de vergaderingen 

lichtt e haar  doel toe, namelijk de overweging van verbeteringen in 

de Algemeene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud 

van werken onder  beheer  van het t van Waterstaat, 

l en Nijverheid en de wijziging van art.  van het Burg. 

Wetboek. Ook de geschiedenis van dit onderwerp werd doorhem 

uiteengezet, en hulde gebracht aan den ingenieur  Tutein Nolthenius, 

voor  zijne belangrijke studie in de «Economist". 

e heer B. van Buren, aannemer te Amsterdam, leidde het 

onderwerp in, en bracht daarbij  in herinnering, dat de wensch 

tot wijziging en hervorming der  A. V. al oud is en door velen 

wordt gekoesterd. s waren vele wijzigingen voorgesteld en ver-

schillende adressen gericht tot enkele s van l in 

den lande, die de kenbaar  gemaakte bezwaren zelfs aan den -

ter  van W. . en N. hadden medegedeeld. e gewenschte verbe-

teringen waren echter  nog achterwege gebleven. 

e heer r S. z sprak over  het juridiek e gedeelte van het 

vraagstuk, en alzoo over de artikelen  van 

het B. W., en herinnerde er  aan dat deze artikelen uit den Code 

Pénal ontstaan zijn in een tijd , toen de aannemers door  allerlei 

knoeierijen zich ten koste van den Staat trachtten te bevoordeelen. 

l het B. W . zeer  sober is over  hetgeen men onder  «aan-

neming"  verstaat, is het beginsel van de aansprakelijkheid ten 

opzichte van die aanneming op eene wijze geregeld, die zwaarder 

druk t dan voor  elke andere zaak. Aannemer en bouwmeester  zijn 

buiten het gemeen recht geplaatst. Terwij l de gewone aansprake-

lijkhei d slechts geldt voor de gevallen waarin dc persoon zelf de 

schade veroorzaakt, zijn bouwmeester en aannemer tevens aan-

sprakelij k voor  den grond en de materialen gedurende  jaren. 

Ten opzichte van het bewijs, worden voorts aan den aannemer 

volgens het B. W. allerlei bemoeielijkende bepalingen in den weg 

gelegd; want ^etuigenbewijs is in 't algemeen slechts toegelaten 

voor de som van  terwijl , bij  aanwezigheid van een schrif-

telijk e akte, mondelinge afspraken voor  den rechter  niet gelden. 

e afspraken komen uit den aard der  zaak bij  aannemers veel 

voor; lijd t hij  daardoor  echter  schade dan moet hij  slechts daarin 

berusten, wegens zijn machteloosheid tegenover de wet. 

e heer  Tutein Noltheuius wees op het verschil dat moet bestaan 

tusschen A V. voor  den Staat en die voor  partikuliere n e Staat 

besteedt altij d zijne werken uit, hetgeen niet het geval is met 

partikulieren , en de aannemer neemt tegenover  den Staat een 

geheel andere standplaats in dan tegenover  den gewonen bouw-

heer. e commissie, benoemd door de Vereeniging van Burger-

lijk e , met de opdracht om de A. V. te herzien, acht 

dan ook genoegzaam redenen aanwezig om voor  Staat en voor 

partikulieren , afzonderlijk A . V . vast te stellen. 

e Staat, beschikkende over  vele krachten op technisch en op 

administratief gebied, zou gerezen verschillen door  een d van 

Administrati e kunnen doen beslissen. 

e heer  Nolthenius verklaarde met genoegen de wijzigingen te 

hebben vernomen, die de heer y namens de aannemers-

vereenigingen in deze vergadering had voorgesteld; zij  waren aan 

nemelijk, omdat men slechts tot het doel kan komen door be-

scheiden eischen. e wijzigingen, van scherper  karakter 

echter, zullen ook te vinden zijn in de A. V. voor  partikulieren , 

welke de Commissie uit de Vereeniging van Burgerlijk e s 

opstelt. e acht arbitrag e niet gewenscht, daar  zij  meer  proces-

sen doet ontstaan dan voorkomt, maar stelt voor dc beslissing te 

doen plaats hebben door deskundigen. 

Na eenige besprekingen stelt de heer  van Buuren eene motie 

voor, die echter  niet in stemming kan worden gebracht. 

Ten slotte werd echter  deze motie aangenomen: 

»de vergadering, eenparig van oordeel zijnde, dat zoowel in 

het belang van werkgevers als van aannemers, het hoogs 

wenschelijk is, dat de bedoelde Algemeene Voorschriften en de 

artt .  en  B. W. worden gewijzigd, draagt 

het bestuur op, het in deze vergadering verhandelde in een 

uitgebreid rapport ter  kennis te brengen van het hoofdbestuur 

en daarmede de benoemde commissie in kennis te stellen". 

. n de vergadering van t werd de 

heer P. F. n als Bestuurslid en de heer . P. Berlage Nz. 

als Voorzitter  gekozen. e heer . n GPz. heeft de post 

van Penningmeester  aanvaard. n eene lezing van den heer 

. P.Berlage Nz. »Een reisje door  Noord Westelijk Frankrijk " 

behandelde spreker de Cathedraal te Amiens, de grootste van 

Frankrijk , waarmede de Fransche gothiek de hoogste voleinding 

bereikte. e m van s ging als architectonisch systeem 

onmiddelijk aan haar  vooraf en zou, volgens het oorspronkelijk plan 

voltooid, misschien het prachtigste gotiesche monument der  wereld 

zijn geworden. Van het verrukkelij k gelegen , werden het 

plein met de Notre , de rue de la Grosse e en het 

Palais de Justice in al hun details besproken. , zeide spreker, 

is een geheel moderne prettige handelstad, waar  van oude kunst 

niet veel te bewonderen valt; de nieuwe bouwkunst heeft daar 

een fraai stadhuis geslicht. Verder  verplaatste spreker  ons naar 

Caen, de stad, die voor  Frankrij k is wat Pisa voor , en 

Brugge voor  België is. e St. Pierre te Caen werd een der 

schitterendste monumenten der  laat-gothiek genoemd Over  zijn 

uitstapjes naar  het eiland Jerseij  en naar  le . , deelde 

spreker  veie wetenswaardigheden mede, ook over  Chartres, dat 

hij , op weg naar  Parijs, niet kon voorbij  stoomen. c Notre e 

de Chartres en vele andere bouwwerken werden in de meeste 

détails besproken. Over  Parijs, het eigendom der  geheele wereld, 

wenschte spreker  niets te zeggen, maar  hij  moedigde ieder  aan 

iets verder  dan Parij s te gaan, naai een land, wel bekend uit be-

schrijving, maar  nog weinig van eigen aanschouwing, la Normandie-

e lezing werd opgeluisterd door een keurige collectie pho-

tographien en etsen. 

Spreker  werd door  den heer  Jos. Th . J. Cuypers dank gezegd 

voor  zijne zoo schoone lezing. e heer J. . n gaf den 

Voorzitter in overweging, om in de eerstvolgende vergadering de 

candidaten voor het r te bespreken. 

e  Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Ver" 
eeniging voor  Teekenonderwijs. zal gehouden worden op g 
 Apri l a.s. des voorniiddags te  ure in de Akademie van Beel-

dende , te 's Cravenhage. 
Behalve de gewone huishoudelijke werkzaamheden zal o a. een 

voorstel worden besproken van den heer  B. J. Bouwmeester, tot 
het oprichten van een fonds ter  bevordering der  opleiding van 
toekomstige kunstindustrieelen. 

Verder  wordt door  den heer  J. . Belmer de vraag ingeleid: 
s het, met het oog op de meer en meer gevoelde behoefte om 

het teekenonderwijs op de lagere school in te voeren, wenschelijk, 
dat van wege de Ned. Ver. v. Teekenonderwijs voorlichtin g uitga 
wat betreft richtin g en omvang van dat onderwijs?" 

r  den heer  W. B. G. r  zal de bespreking worden 
ingeleid van «het teekenen uit het geheugen, als praktisch middel 
tot ontwikkelin g der  leerlingen." 

Van de negen plannen van bouwkundigen, welke ingekomen 
zijn voor  eene overdekte vleesch-en botermarkt te Tilburg , (waar-
van de kosten op ƒ  geraamd zim), is ter  goedkeuring voor-
gedragen dat van den ingenieur  Scholten uit . 

N EN VACANT E . 

Uit de  sollicitanten voor de betrekking van r 
bij de Gemeentewerken te , heeft de Commissie van fabri -
cage aldaar  een l opgemaakt, waaruit zij  een voordracht aan 
B. en W. heeft aangeboden. Op deze voordracht staan de heeren; 

J. , bouwkundige bij  de uitbreidin g van het gesticht -
en-Berg te Bloemendaal; 

J. van Sluis, opzichter  bij  de n te 's Gravenhage; 
P. G. , architekt te . 

66 

AMSTERDAM. NIEUWE TEERTUINEN Ui. 

G . 
 30—50

6—11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

sr ^cJ l ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , A m s t e r d a m. Plannen, Teekeningen, enZ. 
V Prompte aflevering en bil l i jk e con 

. d i t i ë n . 

WEGNER & MOTTU. 
n 138 

e ondergeteeken.ien bevolen z ich 
bij n Arch i tek te n aan tot het 
reproduceeren hunner 

 &
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen . 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i tei t , 

- GLASMOZAIE K -

lüxploitsiti e der n van cle Val Tra-ver». 

00 &> 

5 

J2 

05 

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

WTUUKL \SPII\LT 

\ , ill i

s 

® s 35 — 
_. 

2 ~-© * 
3 

S -2 

i <n 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n endit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Binks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winke l en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Kriijr - en Dakbe-
dekkingen , Iteton Fuiideeriii{ren , Stallen , enz , enz,, enz. 

Asphalt
Voor inlichtingen omtrent het leugen vau Vloeren, Bedekkingen «'nz.. gelieve men zieh te adresseeren 

nan het r  der  fabriek, Beltweg 8,  4533 

CO 

05 o 
Cfl 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , naar  den 
der werkzaamheden, langzaam of snei bindend, met gar 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
 ouden Productievermogen der  fabriek;  vaten per j 

. s in de voornaamste steden. 

e 
Breslau 
1869. 

a A . 
Eerste prij s 
voor  uit -

muntend 
fabrikaat . 

i 1870 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

cu 
o 
e 
o 

cu 

05
05 

, 
1880 

Gouden 

, 

Offenbach 

. 1879 

Gouden 
e 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio-

nalen wed 

snijd. 

Arnhe m 

1879. 

3 

3 

LX. 

05 

£= 
cd 
> 

03 
C

© » 
S3 ~ 

© £ 
* * s. 

U .= 

2 § 
CS -
 & 

© 2| 

T. u 

 » Z T3 

_ J3 

Z

>

— fl 

— it 
o -
© -£ 

cp 

O § 

«do 

'"N i 

ba 
u 

O 

CU 

ba 

u 
C
t> 

r Z J 

(

ft 

ft 

1> 

file:///SPII/LT


BOUWKUNDE. 
Verzamel ing Bouwkund ige Ontwer 

pen der j  tot bevorder ing 
der  Bouwkunst, jaargang 1877,5 d ln . 
a f5.— Jaargang 1876, 7 d ln .  f 6 . --
Jaargang 1878, 6 d ln .  f5.— Br ieven 
letter . boekh. Gebr. vanBrederode 
te m

to

 V A N 

engelsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tu igkamer - l i enood igdheden, 

Gouden en Z i l ve re n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

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

 en

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

N . 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 
Parketv loeren en Verg laasde 

. 
Agent \ n s & Co.

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

 PAHKETVLücKt N en WAuiD  EGELS:

9

S &  C'le.
n  Cementtegels.

Groote voorraden.

(Systeem E ) Amsterdam 
Deze warniwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 
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 f

r  de welwillendheid van de e van het d ge-

wijd aan de belangen van het teekenonderwijs en de kunstnijverheid in 

Nederland"  zijn wij  in staat gesteld deze afbeelding te geven. 

e zincographie is voor  genoemd Blad vervaardigd naar  eene pentee-

kening van den heer  G. W. . 

r  de e der  Eerste Nederlandsche -

schappij  op het n tegen invaliditei t en ongelukken, werd in 

Januari j  een prijsvraa g uitgeschreven voor een reclame-biljet. 

Een ilink e prij s werd uitgeloofd, waarnaar een aantal architekten 

en schilders hebben gedongen, getuige de in het gebouw der 

j  tot bev. der  Bouwkunst ter  bezichtiging gestelde 

Fries. Ontworpen door de heeren .

producten van beider  kunst, die een massa werks vertegenwoordigen. 

e vraag was  een biljet te leveren, dat natuurlijk  zooveel 

mogelijk reclame maakt. Beide uitdrukkinge n «reclame maken" 

of «in 't oog vallen" , doen gewoonlijk denken aan iets plebeïsch 

in de kunst. Toch kan op het aankondigingsplakaat de reclame 

gestijleerd zijn en dus niet theatraal of plomp, zooals gewoonlijk. 

Vele medewerkers aan de prijsvraa g hebben blijkbaa r  naar  iets 

goeds gestreefd; andere zijn vervallen in het theatrale, in dit geval 

van af het dramatische tot het hoogst comische, het eene soms 

niet van het andere te onderscheiden. 

c eisch van het programma, dat «allegorische voorstellingen 

of emblemen, op de teekening aan te brengen, toepasselijk moeten 

zijn op de levensverzekering en op de verzekering tegen het geldelijk 

nadeel, voortspruitende uit lichamelijk e ongevallen te land en te 

water" , heeft meerderen ontzettend veel moeite bezorgd. Vele inzen-

ders hebben eenvoudig allerlei ongeluksgevallen in al hun ver-

schrikkingen voorgesteld  zelfs op de meest leuke wijze door 

een botsing van treinen te ontwerpen op een dubbel spoor met 

dri e rail s — alsof een prent voor 't Police-Nieuws ware gevraagd, 

 hebben dat reeds als embleem beschouwd. 

Ook de noodzakelijkheid, dat het opschrift duidelij k op een 

afstand leesbaar  moet zijn, werd door menigeen uit het oog ver-

loren. Bij  een aantal plannen is het opschrift als bijzaak, be-

schouwd, terwij l hel hoofdzaak, is 

Bij  vele ontwerpen, en ongeveer bii allen die men geneigd is 

aan schilders toe te schrijven, ontbreekt een behoorlijke omlijsting 

der teekening, waardoor  deze »niet af"  schijnt te zijn. e fout 

is verklaarbaar, daar de schilder  waarschijnlij k heeft getekend op 

een vergulde lijst . 

e leemten waarop hierboven wordt gedoeld, zijn niet te be-

speuren in het ontwerp van den heer A F. Gips, dat den eersten 

pi ijs verwierf. Zonder  tegenspraak is dit het beste, door  uitmun-

tende opvatting, goede teekening en distinctie van kleur. e 

emblemen zijn hier  goed en fij n gedacht en bij  geen der  andere 

ontwerpen is zóó goed gelet op de duidelijkhei d van het opschrift. 

Beschouwt men de andere ontwerpen, dan komt men tot de 

slotsom, dat het beter  ware geweest indien de ontwerpersarchi-

tekten zich voor de figuren van de medewerking van een schilder 

hadden verzekerd, en dat ontwerpers-schilders den architekt hadden 

geroepen om wat stijl te brengen in het geheel, dit af te sluiten 

met een omlijstin g en de woeste wedloop van letters in toom te 

houden, alzoo.  iets te leveren wat minder aan een legkaart 

herinnert . 

Aan n°.  van den heer G. \V' . Becker is door de Jury den 

tweeden prij s toegekend. e Jury houde het mij  echter  ten goede, 

dat ik hier  volkomen van nieening met haar  verschil. Aan dit ont-

werp had geen prij s mogen ten deel vallen. A l is de teekening voor 

menigeen geniaal, zij  mist oorspronkelijkheid bij  al haar  pretentie. 

Zi j  heeft iets Gustave , iets al te veel e 

Oordeel-achtigs".  embleem is niet te bespeuren, en hetgeen 

daarvoor  moet dienen is slecht en houterig  silhouet.

behoorlijk e omlijsting ontbreekt. Wel maakt de teekening, zooals 

zij  daar  hangt tegen een lichten wand  omringd van lager in 

toon gestemde ontwerpen eenig effect,  dit in het oog val-

lende zal verdwijnen op een donkeren achtergrond. En waar is de 

omlijstin g die de teekening tot iets maakt wat »al"  is? e aller-

grootste fout is echter  het totaal onleesbare, slordig geplaatste en 

morsige opschrift. t is geen reclame-biljet. 

e Jury zoude dichter  bij  de waarheid  geweest, indien zij 

aan het ontwerp n°.  van den heer tl . P. e Nzn., in 

plaats van een eervolle vermelding den tweeden pi ijs had toe-

kend. t ontwerp is fraai van compositie en vooral de omlijsting 

munt uit door  goede en nobele opvatting. Voor het doel is mis-

schien bij  de overigens geestige overgangen der  lijst in de figuren 

met hun omgeving, wat te veel in details getreden, omdat deze 

op een afstand verloren gaan. e letters zijn, hoewel goed in 

harmonie met het geheel, alleen voor de reclame wat mager. 

Niettemin is dit ontwerp hoogst verdienstelijk. 

Onder de beste ontwerpen moet ook  ge-

rangschikt worden, dat uitmunt door oorspronkelijkheid van op-

vatting die hoogst aangenaam stemt. t is i?ts nieuws, dat goed 

doet. t fraai gecomponeerde vlak ornament, geïnspireerd op 

oostersche motieven, is met fijnen smaak gekleurd. t geheel is 

zeer  harmonieus. Jammer dat de gevraagde emblemen niet ge-

noeg spreken en het opschrift niet duidelij k genoeg is. 

n de ontwerper van n°.  nFrej', zijn ingeleverde schets 

had afgewerkt, dan had ook daarvan een goed ontwerp kunnen 

komen. t schijnt niet twijfelachtig , dat de beide laatstgenoemde 

ontwerpen zijn geleverd door leerlingen van de l voor 

. 

N° .  is eveneens in veel opzichten een verdienstelijk 

werk. e comporitie is goed, de kleur  eveneens en het geheel trekt 

de aandacht. Op de figuren valt wel wat af te dingen; de wijze 

van behandeling met kleuren is echter  zeer  artistiek. e plaatsing 

van het opschrift  een boog is niet eenvoudig genoeg. 

N° .  is fraai van teekening, maar de letters zijn 

smakeloos gegroepeerd; in n°.  zijn de 

figuren insgelijks goed geteekend. e geheele groep zegt echter 

te weinig, waardoor het biljet niet de noodige aandacht trekt 

Ook de kleur  is te . N°.  heeft wel 

aardige gedeelten en trekt de aandacht. Compositie is echter  niet 

te bespeuren. e dri e laatste ontwerpen hebben geen lijst en 

zijn waarschijnlij k door  schilders ingezonden, evenals n°.

 en n°.  N°.  maakt 

aanvankelijk veel pretentie, maar  bij  nadere kennismaking ziet men 

 vele figuren siechte verhoudingen, en de kleur van 't geheel 

is smakeloos N'°.  en  zijn slordig geteekend; bij  eenige 

meerdere moeite had de ontwerper  iets beters kunnen leveren 

N°.  vertoont veel goede elementen in de compositie 

waarin geestige details voorkomen; het ontwerp is goed van toon 

t streven van den ontwerper van N°.  is te prij -

zen; op de figuren valt echter  veel af te dingen. 

e meen ik de beste ontwerpen besproken te hebben. 

N VA N . 

t  Na dc huishoudelijke werk-
zaamheden leest de Secretaris de circulair e van de Vereeniging 

 te : 

«Namens de Vereeniging Art i et , hebben wij  de eer 

«Uwe aandacht te vestigen op de volgende motie in de ledenver-

«gadering van den r j. l . uitgebracht, naar aan-

«leiding van eene neschouwing over de betrekking tusschen het 

«voormalige gildewezen en den toestand der  handwerkslieden in 

«dezen tijd , door een onzer  leden gehouden. 

e Vereeniging Art i et . gehoord het debat, gevoerd 

«in de vergadering van den r  besluit: 

«All e corporatien en vereenigingen, die met de nijverheid in 

«betrekking staan, uit te noodigen een onderzoek in te stellen in 

«hoeverre het wenschelijk is voor den handwerksman, zoowel 

«patroon als knecht de gelegenheid te openen tot het afleggen 

«van proeven van bekwaamheid in zijn vak. 

0nder  kennisgeving dezer  motie, hebben wij  de eer  U mede 

»te deelen. dat de Vereeniging plan heelt in eene der  volgende 

«vergaderingen de motie nogmaals aan de orde te stellen, doch 

«in meer  uitgebreiden zin 

»Wi i noodigen U daarom beleefdelijk uit, dit onderwerp tot 

«een punt van bespreking in Uwe eerstvolgende vergadering te 

 willen maken, en voor het geval, dat het onderwerp zelf en het 

«doel, dat beoogd wordt, blijken de sympathie Uwer Vereeniging 

«weg te dragen, ons te vereeren door een tweetal Uwer  leden 

«naar de vergadering, waarop dat punt zal worden behandeld, 

«af te vaaidigen. t Uw bestuur  mecnen een gewijzigd voorstel 

»aan onze Vereeniging te moeten doen, zeer  gaarne zullen wij  het 

«in onze vergadering aan de orde stellen en U de beslissing mede 

«deelen". 

e Voorzitter  wenschte uitgemaakt te zien, of en in hoeverre 

zal worden voldaan aan de vraag om  leden naar  de vergadering 

af te vaardigen. n het blijk t dat men daartoe niet genegen 

is, zal een gewijzigd voorstel worden gedaan. Spreker  verwacht 

echter  geen bestrijding, maar  instemming. 

e Voorzitter  van Art i et e raadt aan in elk geval af-

gevaardigden te kiezen ; waarop de Voorzitter  der  Aldeeling vroeg 

of de afgevaardigden ook  de zaak mogen spreken. 

Een lid opperde twijfe l aan de bereidverklarin g der  werklieden 

 examens af te leggen, en zeide, dat ook order de niet gedi-

plomeerden, goede werklieden weiden gevonden. 

Ook werd gewezen op de maatschappelijke toestanden van de 

middeneeuwen, en die van onzen üjd . t afleggen van proeven 

door  leerlingen was  een zoo natuurlijk e gang van zaken, dat 

niemand daartegen hezwaren had. n geloofde echter  niet dat in 

den tegenwoordigen tij d tot ons gezegd zou kunnen worden: 

e u zelve."  Van andere zijde wilde men dat niet alleen de 

werklieden, maar ook de patroons een diploma zullen hebben. 

Volkomen goed, antwoordde de Voorzitter , hoe meer  oefening, 

hoe meer  dienst ze kunnen bewijzen, doch ik  door 

examens. t k wil examens met onderwijs, maar  Art i el 



e stelt voor  patroons en werklieden examen te laten doen 

zonder onderwijs. 

Andere sprekers wezen vervolgens op het onderwijs aan ambachts-

scholen en akademien, enz. en aan het vereischte, dat ook de 

patroons tot een examen werden verplicht, hetgeen echter  tegen 

onze vrijhei d zoude indruischen. 

s het wel geraden, vroeg de Voorzitter , bij  den tegenwoordigen 

geest der  werklieden. k zou nieenen. dat het verkrijgen van het 

zoogenaamd meesterschap niet veel gebaat heeft. Een examen 

moet gedaan na afgelegde» leertijd , maar  niet in het begin. 

e Voorzitter  van Art i et e geeft na eenige discussie, 

te kennen, dat er  ook werklieden instemmen met het voorstel. 

n moet de gelegenheid openstellen voor  uit ver-

schillende corporatien, om den werkman vrijwilli g proeven te doen 

afleggen; maar  geen dwang 

e Voorzitter  stelt daartegenover, dat zulk een aantal examina-

toren, over  het geheele land werkzaam zijnde, hoogst bezwaarlijk 

is, en zij  zich wel zullen moeten bepalen tot de groote steden. 

l geld zal die organisatie kosten? 

Een ander  lid zeide, dat hem een ander  plan toelachte, dat 

goeden invloed kan uitoefenen, namelijk het afleggen van een 

examen; een diploma heeft waarde, omdat men er  aan hecht. 

e Voorzitter  stelde daarop de vraag: Wie moeten beginnen 

de lieden onderwijs te geven ? , niet alle ambachtsscholen 

en meerdere inrichtingen knappe werklieden gevormd? t goede 

onderwijs, de geregelde leergang, zal zóó veel verschillen naar  de 

verschillende plaatsen, dat het inderdaad onuitvoerbaar  wordt. 

Waren het in den gildentijd , dus vroeg een lid , allen knappe 

lieden? En zijn er, behalve mooie, ook niet slechte zaken door 

hun geleverd? 

Andere sprekers wezen op de bezwaren van de wijze van exami-

neeren en op het voldoende onderwijs aan de ambachtsscholen. 

e Voorzitter  der  Afd . meende, dat men geen examens, maar 

volgens Art i te , het livrettenstelsel zoude moeten invoeren, 

en de Voorzitter  van Art i antwoordde daarop : Wi j  gelooven beiden; 

en ik meen daarom, dat er  geen bezwaar  is, afgevaardigden naar 

onze vergadering te zenden. 

e overtuiging is, zegt de Voorzitter  der  Afd. , dat de zaak 

verkeerd zal loopen. k stel voor  eene conclusie te nemen en vraag 

i ° . Zijn  wij  geneigd  leder, naar  de vergadering van Art i et 

e af te vaardigen ? 

t antwoord is met  tegen 6 stemmen, bevestigend. 

 Zullen we die algevaardigden een mandaat mede geven, 

of wel, zullen ze vri j  zijn in hunne beschouwingen? 

Bij  acclamatie wordt vastgesteld, een mandaat te geven. 

Wegens het vergevorderde uur, wordt besloten de zaak aan te 

houden tot de volgende vergadering. 

t iS.ss. e de bepalingen van 

het reglement werd door  het bestuur  ter  tafel gebracht, een kort 

verslag der  afdeeling over  ter  opzending naar  het Bestuur 

der . 

Voorts werden als afgevaardigden naar  de algemeene vergade-

ringen benoemd: de heeren Alb . Nijlan d en J. F. , die beiden 

tegenwoordig, deze benoeming hebben aangenomen. 

a kwam in behandeling een voorstel van het bestuur

op nader  vast te stellen daj;, in den a. s. zomer, een gemeen-

schappelijken tocht te maken naar  Amersfoort, tot bezichtiging 

van de , de kerk en toren enz., en daaraan te ver-

binden een rijtoe r  in de omstreken. Uit de gevoerde discussie 

bleek echter  dat de aanwezigen wel geneigd waren, om aan dien 

tocht meer  uitbreidin g te gevi n, waarop het voorstel van den heer 

Jelsma, om de zaak aan te houden totdat door  het bestuur  in 

de eerstvolgende bijeenkomst een nader  rapport met begrooting 

zal zijn ingediend voor  een bezoek aan 's  met 

bijn a algemeene stemmen werd aangenomen. 

t voorstel van den Voorzitter , om die volgende bijeenkomst 

in den maand Apri l a. s. te bestemmen tot een bezoek aan de 

k alhier, werd met algemeene instemming aangenomen, 

en het overige van den avond doorgebracht met bespreking van 

bouwkundige vraagstukken, zoodal de voorgenomen kunstbe-

schouwing moest worden uitgestld. 

G ' TE 'S , t e no-

tulen der  vorige vergadering vastgesteld zijnde, werd medegedeeld 

dat o. a. waren ingekomen het jaarverslag  van de ver-

eeniging Bouwkunst en Vriendschap te , en eene circu-

lair e van de vereeniging «Arti et  te dezer  stede. (\) 

l reeds eenige bespreking plaats had, werd besloten dit 

onderwerp te behandelen op de volgende vergadering. 

Vervolgens weid door  het Bestuur  voorgesteld eene commissie 

te benoemen, welke zich bezig zal houden met het opstellen van 

onderwerpen, die kunnen dienen als uitgangspunt voor  eene voor-

dracht, waardoor  aan de leden een aantal dier  onderwerpen ter 

keuze kan worden gegeven om zich vrijwilli g met het uitwerken 

of beantwoorden van een daarvan te belasten. Tot leden dezer 

commissie werden benoemd de heeren . de Jongh, W. C. Bauer 

en E . F. Ehnle, die de benoeming aanvaardden. 

a werd het woord gegeven aan den heer  C. F. , 

die eene voordracht hield, getiteld:  over bak-enbergsteenbouw. 

Nadat spreker  had herinnerd aan eene vroeger  door  hem ge-

houden voordracht, meer  in het bijzonder  de wording van den 

baksteen betreffende, wenschte hij  in 't kort daarop terug te 

komen daar  het thans te behandelen onderwerp kon beschouwd 

worden als in aansluiting daarmede te zijn. 

Was dus reeds vroeger  besproken, hoe de klei moet worden 

toebereid alvorens te worden gevormd en gedroogd om te kunnen 

worden gebakken, thans werd de nadruk geleed op het omkleeden 

van baksteen, ter  verkrijgin g van eene andere kleur  en opper-

vlak, zooals dit laatste door het bekende verglazen kan worden 

bereikt. Tot het omkleeden worden gebruikt gele, roode en 

andere metaaloxyden, weke ook wel onderling gemengd worden, 

en ook metaal-zouten. e kleurstoffen moeten zeer  zuiver  en 

fij n gewreven zijn ; ook de klei moet met zorg zijn toebereid, al-

vorens met de kleurstot te worden vermengd, ten einde op eene 

heldere kleur  te mogen rekenen. Al s deze gekleurde massa al-

dus is gereed gemaakt, worden de gevormde steenen of andere 

voorwerpen, vóórdat zij  nog geheel droog zijn, daarin gedompeld 

en men laat hel overtollige afdruipen, zoodat ze met een opper-

huid zijn bedekt; hierna volgt weer  het drogen en bakken. n 

moet rekening houden met het krimpen en den weörstand tegen 

het vuur, waarvan natuurlij k de goede uitslag afhangt. n het 

algemeen kan men alles bevorderen door  zeer  geleidelijk drogen, 

waardoor  de massa, vooreerst niet veel kleine krimpscheuren kan 

bekomen, en door  het drogen zoo lang mogelijk te doen plaats 

hebben, is zij  beter  tegen de hitte bestand. Voorwerpen, voor-

zien van reliefs, zijn niet geschikt om door  indompeling eene ge-

kleurde omkleeding te ontvangen, daar  de vormen te veel aan 

zuiverheid zouden verliezen. 

Voor metselsteen verdient het aanbeveling om de kleur  van 

de grondvorm-specie niet te veel met die der  omkleedings-specie 

te doen verschillen, daar  anders bij  de minste beschadiging deze 

sterk zichtbaar  is. e omkleedings-methode is reeds van ouds 

bekend en het mengen van kleurstoffen in klei vinden wij  bijv . 

ook vertegenwoordigd in het gekleurde Grieksche vaatwerk. 

Vervolgens ging spreker  na, wat met baksteen kan worden 

gedaan en hoe de bergsteen eene hoogere plaats bekleedt in de 

architectuur . 

e aestetische waarde van een bouwwerk bestaat in de har 

monie van vorm en kleur, waarbij  overal de goede verhouding 

der verschillende ondeideelen met hunne afmetingen, behoort in 

acht te worden genomen. Wanneer  wij  een vorm hebben die ons 

aangenaam aandoet, dan zal het aanvankelijk ons onverschillig 

zijn van welk materiaal h et voorwerp, dat dien vorm heeft, is 

vervaardigd; doch komt zulk een samenstellend deel van een 

grooter  geheel, tot zijne bestemming, dan komt het er  wel degelijk 

op aan welke grondstof gebruikt is; want dan zal elk materiaal, 

door  zijne bijzondere eigenschappen invloed uitoefenen door  den 

vorm, waarin het kan worden toegepast en de afmetingen, welke 

het tol het verrichten van eenige functie vereischt met betrekking 

tot het weerstandsvermogen. Bijv . een ligger  zal bij  dezelfde lengte 

telkens eene andere iloorsnede hebben naarmate hij  van steen, 

kout of van ijzer is en ook de lengte van een steenen ligger  zal 

nooit die van een houten of ijzeren kunnen nabij  komen. 

Zoo moeten wij  er  bedacht zijn de wijziging, welke het een 

of ander  materiaal medebrengt, niet te verbergen, doch oordeel-

(t) e circulair e is te vinden 

hage, in tl it blad opgenomen. 

het verslag der  Afd. 's Graven-

. 

kundig uit te spreken. e baksteen, welke altij d metselspecie 

behoeft om te worden aaneengehecht, leent zich om die reden 

minder  goed tot het maken van lijstwerk en vrijstaande zuilen, 

dan wel de bergsteen. l het dus constructief wèl mogelijk 

is de bedoelde onderdeden van baksteen te vervaardigen, zoo zal 

het aestetisch gevoel meer  worden bevredigd, wanneer  zij  van een 

edeler  materiaal zijn gemaakt. 

Bij  de binnen-architectuur  komt het er  (altij d betrekkelijk ) 

minder  op aan of daarbij  bijv . eene lijst van groefsteen of wel 

van pleister  is gemaakt en daarna gekleurd, omdat wij  daar  niet 

zoo bezorgd behoeven te zijn voor  invloeden van den dampkring. 

r  geheel anders is het buiten. r  mogen niet tal van surro-

gaten en verf eene onbestemdheid in de beoordeeling te weeg 

brengen; want waar  bij  den eersten aanblik het oog wordt geboeid 

door schoone vormen en de gedachte aan een materiaal dat zich 

juist tot die vormen goed leent, daar  werkt het beschamend, als 

een nader  onderzoek aan 't licht brengt, dat men bedrogen is; het 

genot van het schoone toch, gaat hand aan hand met het doelmatige. 

n de kunst bestaat, evenals in het dagelijksch leven, een voort-

durende strijd . t materiaal moet invloed uitoefenen door zijne 

innerlijk e waarde; het moet tot een zeker  doel, niet te hard en 

ook niet te zacht zijn en altij d vereischt het eene zekere moeite, 

om het te bewerken, door dezelfde eigenschappen, welke een 

materiaal zoo deugdzaam maken. Die moeite, die strij d is het, 

welke zoozeer  de ontwikkelin g van een kunststij l bevordert. Zoo 

is de bewerking van den groefsteen mogelijk, hoe hard die ook 

zij , doch er  zijn altij d bepaalde afmetingen en verhoudingen noodig 

om een vormenstelsel te verkrijgen . e steen is als 't ware het 

aangewezen meteriaal voor  den monumentalen bouw, en kan in dit 

opzicht al zeer  slecht door eenig ander  worden vervangen. -

steen kan dit dan nog het beste. 

n volgt de baksteen, maar  dit kan men geen vervangen 

meer  noemen, want deze heeft geheel andere eigeuschappen, zoo-

dat een op zich zelf staand karakter  wordt verkregen, geheel 

anders in waarde en beteekenis, zoowel uit een technisch als uit 

een aestetisch oogpunt. 

t groot aantal voegen bij  metselwerk werkt reeds op eene 

geheel andere wijze en ook de polichromie, bij  metselwerk mogelijk, 

vormt eene groote tegenstelling met het gebruik van bergsteen. 

n reeds de  hunne kolossale muren van groef-

steen gebouwd, slechts ruw en grof bewerkt, bij  de Hellenen 

zien wij  de bewerking veel zorgvuldiger  geschieden en later 

hebben de  hun metselwerk met de duidelij k zichtbare 

voegen gemaakt, waarbij  zij  alleen een voet van groefsteen ge-

bruikten , daarmede een onwrikbar e vastheid uitdrukkende. n de 

Gothiek zien wij  in het metselwerk, wat wij  bij  de n in 

het steenhouwwerk opmerkten. Wel nemen wij  eerst waar  een 

hechten en zwaren grondslag, maar, steeds naar  boven, worden 

ook de vormen fijner  en omhoog strevend, in verband met de 

daarmede gepaard gaande symboliek. 

Geheel anders is de indru k bij  den groefsteen-bouw in het 

begin der , waar  een forsch en flink karakter  werd 

beoogd door  het rustieke blokwerk, zooals wij  dat in de Floren-

tijnsche kunst vinden. 

n het algemeen wekt een baksteen muurwerk een eentonig 

aanzien, want ofschoon door  de voegen een groote verdeeling wordt 

gemaakt, zoo is die niet van beteekenis, wat aangaat den vorm. 

e men zich hiertegenover  een vlak muurwerk van groefsteen 

dan kan dit wel eenvoudig en rustig zijn, maar  nooit zal men 

het eentonig noemen. 

t eentonige nu van het metselwerk kan wel vermeden wor-

den door  het aanbrengen van gekleurde voegen op sommige 

plaatsen, en het inwerken van banden met steenen van andere 

kleur ; maar  ook vooral door zulken banden en lijstwerken enz. 

van groefsteen, waarbij  men eene zeer  gewenschte kleurschakeering 

kan verkrijgen . 

Wi l men met enkel baksteen iets bereiken, dan kunnen ook 

allerlei patronen van verschillend geklcurden metselsteen worden 

ingewerkt, waardoor  evenzeer  aardige effecten worden bereikt, doch 

men zorge daarbij  voor  zorgvuldige bewerking en wachte zich voor 

overlading. Evenwel zal men ondervinden dat uitsluitend gebruik 

van baksteen wel iets aardigs en liefelijk s kan in 't leven roepen, 

doch nooit iets ernstigs en grootsch, zooals dat te bereiken is door 

den groefsteen, die zoo geheel tot dat doel geschikt, door  de na-

tuur  ons wordt verstrekt. 

e eindigde de heer r  zijne onderhoudende 

voordracht, waarna eene aangename discussie ontstond, hetgeen 

voorzeker  bewees dat het geheel door  alle aanwezigen met be-

langstelling was gevolgd. 

e kunstbeschouwing was dezen avond aangeboden door den 

heer  E. F Ehnle en bestond in: «Archileklnr der Gegeuwart". 

Geackte Heer

l het steeds moeilijk is een oordeel uit te spreken in eene 

zaak, waarmede men zelf in kiesch verband staat, toch durf ik 

heden daartoe de stoute schoenen wel aantrekken, op gevaar  af, 

 dat men mij  van partijdighei d zal beschuldigen, of erger.. .. dat 

men mij  voor  de voeten zal werpen, dat, nu ik geslagen ben, ik 

evenals een kwAjongen ga najouwen! t nu ligt niet zoozeer  op 

mij n weg. — Slechts "  en «Billijkheid "  nopen mij  den 

: mond te openen. 

Vergun mij  dus in ons Bouwkundig Weekblad een wijl e stil te 

staan bij  de ontwerpen, ingekomen als antwoorden op de Prijs-

: vraag, uitgeschreven door  de Eerste Nederlandsche Verzekering-

j  op het , enz., te 's Gravenhage. 

't s minder  mij n oogmerk een geregeld verslag omtrent elk 

dier  ontwerpen te leveren, dan wel, om langs dezen openlijken 

weg mijn gedachtenloop kenbaar  te maken aan de s van 

i dit Blad, en de conclusies daaruit voortvloeiende te onderwerpen 

aan hun oordeel, maarvóóral ook aan dat der  heeren Juryleden 

in zake meer genoemde prijsvraag. 

Een bezoek aan de galerie boven de achterzaal van het -

schappelijk Gebouw alhier, is wel der  moeite waard öm, naast 

hooge uitin g van kunst (en hiermede denk ik aan: «En desespe-

reert nimmer") , óók de probeersels te zien op 't zelfde gebied 

van hen, die, voorwaar  zéér overmoedig, verder  wilden springen 

dan hun pols droeg! Wellickt behoorde ook ik onder die schare, 

maar dit neemt niet weg, dat bij  mijn hrhaald bezoek aan de 

tentoonstelling, mij n oog geopend was voor  het volgende: 

i ° . t ontwerp onder  't motto: «En desespereert nimmer" , 

hetwelk de eerepalm wegdroeg, verdient haar  ongetwijfelt ten volle ! 

n verdere détails kom ik niet, daar  de ontwerper  voorzeker  te 

hoog staat op den ladder  der  kunst, om van mij  nóch eene af-

keuring, nóch een louange te behoeven aanvaarden!, doch: «haec 

in transeuna". 

t ontwerp, dat den tweeden prij s behaalde ('t motto 

bespeurde ik zoo spoedig niet op de teekening), heeft een amphibie-

achtig voorkomen 

Zoo schoon en geniaal toch de doezel-teekening is te noemen 

(welke terstond wat «bedoel ing"  betreft, herinnert aan Gustave 

, zoo morsig en on-aesthetisch zijn de letters, hunne groepee-

rin g en hun kleur  (ten opzichte van 't geheel). 

e hoofdzaak is een goed uitgevoerde doezelteekening, als naar 

pleister  genomen (de geschiktheid voor  reproductie beoordeele 

een desbevoegde), waarvan de rechterbovenhoek uitgewischt öf 

blanco gelaten is, en op welk niet-beteekend (alias niet-beteekenend) 

hoekje het verlangde opschrift «kleintjes", maar  lang niet treintjes" 

in goud is geplaatst. 

Bovengenoemd opschrift is tniet" op den door  de Jury bedoel-

den afstand leesbaar, en voldoet dus «niet" aan 't programma 

van eischen! 

En hiermede ben ik aan de stoffe van dit mij n geschrijf. 

»/.s' de Commissie van Beoordeeling rrlin d voor dit alles geble-

ven, dilitr,  waar ze zelf met groote kapitalen in het

programma het ^opschrift" liet drukken, onder bijvoeging en 

eisch, dal alles op een afstand «duidelijk" leesbaar moet Stijn ft" 

 hel billijk,  dat  met inspanning er naar streeft, aan dit 

punt van '  programma te voldoen en daaraan . edeeltelijk de 

ruimte van de  attributen {waar ik in liet pr, mie 

ontwerp óók al lang niet alles van vind) opoffert, terwijl B me) 

de grootste ontwerp-katmte daar bezijden blijft èn  naar 't 

schijnt volgens de Jury) G blijven??" 

k heb de eer  beide bovenstaande gecursiveerd-gedrukte vragen 

wél te onderwerpen aan de aandacht en de opinie van de heeren 



Juryleden der  genoemde Prijsvraag, met beleefd, maar  dringend 

verzoek, in hun rapport (hetwelk ik mij  vlei spoedig in een of 

ander  blad of vakblad te mogen ontmoeten) met ^redenen" te 

willen omkleeden de aanleiding, om een ontwerp, dat  «niet" 

voldoet aan de door de Jury zelf gestelde eischen, den tweeden 

prij s toe te kennen. 

Ontvangt u, Geachte r , onder  dankzegging voor 

opname dezer  regelen, ook de verzekering van velen, det derge-

lijk e ervaringen den moed aan liefhebbers om mede te dingen 

in Prijsvagen, wél eenigszins benemen. 

t hoogachting, 

Uw. Dw. Dienaar, 

J. E , Bouwkundige. 

Ontwerper  van »Audaces Fortuna Juvat" 

e tentoonstelling met wedstrijd van meubels, georganiseerd 

door  het . Nederlandsch , is den iiden t 

geopend in het Paleis voor  Volksvlij t te Amsterdam. Zij  duurt 

tot  April . 

e tentoonstelling wijst op veel vooruitgang. 

e financieele commissie van de wereld-tentoonstelling in

te Parij s te houden, heeft eene som van  frs. ter  beschik-

king gesteld, waarvoor  door  den architekt Charles Gamier  een 

aantal typen van woningen zullen gebouwd worden, die gezamenlijk 

de ontwikkelin g aanschouwelijk moeten maken van den woonhuis-

bouw van af de vroegste tijden. 

Volgens de plannen van den heer  Gamier  zullen worden voorge-

steld, uit het geologische tijdperk: een dak van boomschors, een 

grotwoning, een paalwoning, houten huizen, blokwoningen van hout 

en van steen; uit het overgangstijdperk: de volmaking van de 

oudere woningen; uit het historische tijdperk: woningen der  Chi-

neezen  jaren v. Chr.). der  Asteken , Esquimaux, 

enz.), der  Egyptenaren, Assyriérs, Niniveërs, Babyloniérs, PhiEniciers, 

Pelasgen, Etrusquers (van af  v. Chr.); van af  v. Chr. 

tol hel begin onzer jaartelling: woningen der  Perzen, , 

Galliërs, Germanen, , enz.; van af onze jaartelling: die 

der , Franken, wilde volken uit Afrika , Soudan, enz., Byzan-

tijnen, , Slaven, Arabieren, , Turken ; en vanaf hel 

jaar  de woningen uit den tij d der  middeleeuwen en renaissance. 

A l deze typen worden gebouwd op den Quai d'Orsay en aan 

beide einden van de brug van Jena, in de as van den toren van Eiffel . 

e commissie kan ze verhuren aan kooplieden, die gekleed moe-

ten zijn in de dracht van het tijdper k waartoe de woningen behoo-

ren, die zelfs meubels en huisraad uit dien tij d zullen bevatten. 

Te e werd dezer  dagen het model voor  het nieuwe groote 

paleis der  tBanca  ten toongesteld. e belangrijkste 

bankinstelling van ë had den architekt k opgedragen, het 

ontwerp voor  dit grootsche gebouw in den stijl der  florentijnsche 

renaissance-paleizen te vervaardigen. Teneinde echter  een denkbeeld 

te kunnen geven van het effect, dat het nieuwe paleis, welks her-

stelling  jaren in beslag zou remen, zal tc weeg brengen, vervaar-

digde de architekt eerst een model van zijn werk, dat, zooals men 

zegt,  frs. gekost heeft, van hout en stuc. s in grieksch-

romeinschen, deels in florentijnschen stijl gehouden, toont het model 

eene prachtige, met zuilen en beelden versierde, van een groot 

terras voorziene facade  Een gedeelte van het gebouw is voor  de 

hoofddirectie, het andere voor  de romeinsche lokaal-afdeeling be-

stemd. e hoogte van het paleis zal  het front . bedragen. 

n  Februari j.l . werd de eerste steen voor  het gebouw 

gelegd, dat een der  meest grootsche van het nieuwe e zal worden. 

N EN VACANT E . 

Tot hoofd-opzichter  van de Gemeentewerken te , is be-

noemd de heer  P. G. , architekt aldaar. 

e hoofd-ingenieur  der  Transvaalsche spoorwegen, de heer 

. A . J. Snethlage, heeft eervol ontslag aangevraagd en gekregen 

uit zijne betrekking. n zijne plaats is benoemd de heer  W . Verweij , 

ingenieur  van den Waterstaat; voorts zijn bij  genoemde spoor-

wegen benoemd de navolgende heeren A. G. A . van Eelde, civiel-

ingenieur, en W . C. , civiel-ingenieur, tot adjunct-ingenieurs, 

E . . Jacobs en . t tot opzichters, en A . G. Paris tot 

chef de bureau. 

V s riviergrin t met goed gevolg te gebruiken, in 

plaats van schelpen, onder  marmeren vloeren, zonder  vlekken te 

veroorzaken ? 

n de vlekken, die bij  gebruik van schelpen ontstaan, 

het gevolg zijn van ijzer, dat sommige schelpen bevatten? 

s het een vereischte, schelpen zoowel als grint , bij  het gebruik 

droog te verwerken ? 

t is altij d eenigszins gevaarlijk, hoe 

zorgvuldig ook gewasschen. 

Vlekken, bij  gebruik van schelpen, kunnen niet het gevolg zijn 

van de schelpen zelve. 

Schelpen moeten goed gewasschen en goed droog verwerkt 

worden. 

t bouwen van een heeren behuizing voor 

den heer  J. Bouwes te Appingedam, gegund aan E. v. d. n 

te Scharmer, voor  de inschrijvingssom van ƒ  die het weer 

heeft overgedragen voor  hetzelfde bedrag aan J. s te 

Appingedam. 

. — e directie der  Baarnsche -

geneesinrichting, het bouwen van een badhuis aan het bestaande 

Sanatorium, onder  beheer  van den architekten Sanders &  Berlage-

e inschrijver  W. van k te Baarn e 

inschrijver s van Bijlar d en van Veersen te m ƒ

, . — e architekt . E. . v. d. Arend, 

het bouwen van eene vill a op klein Berkenrode. e inschrij -

ver . Vester te e ƒ e inschrijver  J. W . 

van Santé f  gegund aan . J. Zuurendonk te m 

voor /

. — e architekt . . Smit, het bouwen 

eener  vill a aan het Stationplein aldaar. e inschrijver  J. C. 

Carmiggelt te Brummen ƒ e inschrijver  A . van k 

Azn. te Ellecom ƒ  gegund. 

. — e architekt S. , het bouwen van 

vier  woonhuizen aan de Nieuwegracht. e inschrijver  W . 

Greve te Buiksloot ƒ e inschrijver . van Ommeren 

te m /  gegund aan G. h te m 

voor ƒ

t t bestuur  van het t St. e 

te n (N. B.): het bouwen eener  kapel en het verbouwen 

en vergrootcn van het , onder beheer  van den architekt 

P. J. van Genk, te r bij  Breda. e inschrijver . Benne-

broek te  laagste: F. s te Nieuwer-

Amstel, /  gegund. 

T E G EN ) 
Zelfreguleerende s toomverwarming 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. 

Synagoge, Badinrichtingen, Schoollokalen en Vergaderzalen eu bureaux 
der \edeil. e Gemeente alhier. 

Sigarenfabriek  de»  C Ott o . t Slot Bi l joen
 G-. . Sterjn

Gebrs. Gra tam a l Cont inental l du N o r d
 Stadhuis  1  Bouw-Bureaux e

. B a um  Schl ieper  &  B a um  den  E . Oester-
r iet b  Jockey -C lub  Un ion B au Gesellschaft
(6 t nieuwe Ziekenhaus n 

" n  J . . Neervoort van de P o ll

Vertegenwoordige r 13 S. . , Ams te rdam. 

Te legram-Adres: . Te lephon N ° . 352. 

: t 402 bi i het . «  w «  V: t 402 bij  het n 
W E G VA N E J TOT 

G . 

Vertegenwoordig t ItOBEK T i i o i u : & SON. Lir a Londen . 
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Vcreischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 
 geplaatst. 4547 

n alle voorname plaatsen zijn modellen te bezichtigen. — 
s Telephonen, s , s Water le id ingen. s 
geschi lderd en gebrand Glas, geschilderde Tegels, enz, enz 

l'.x|)loiiii(ii > tier n van «le Val Tra-vers. 
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G Amsterdam

N , Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 
Fi jn e smeedwerken, k vers ier ingen, 

, Ornamenten enz. 
Steeds voorhanden N 
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 PARKETVLOuHt N en WAUDTEGELS:

N S A Cle.
n en Cementtegels.

i  Groote voorraden.

Bel tweg No. 3. . 
Gecomprimeerd e Asplialtwege n endit o Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , IMoutvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Magazijnvloeren , Gangen . Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeriugeu , Stallen , enz., en/... enz. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 
Geilere op Voornaam en Adrew te letten 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 
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, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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. t . C.
van de O. . . T te Breda 
is voornemens aan te besteden, op g 

t  des namiddags ten  ure, in 
het s « "  bij  den r 
J. V A N  WOUW , in de St. Jansstraat 
aldaar. 

Bestek van aanbesteding met teekeningen 
liggen ter  inzage in voornoemd . 

Bestekken met een stel teekeningen, be-
staande uit  stuks n op  a

. zijn. van af Zaterdag , op franco 
aanvrage a /  verkrijgbaar , zoolang de 
voorraad strekt, bij  den boekhandelaar 

 V A N W E E S te Breda. 
Aanwijzin g op het bouwterrein, op Woens-

dag t iSSS, des voormiddags ten 
tien ure. 

n geelt de Architect J.J. V A N 
 tc  nabij  Breda, 

op wiens bureau de uitvoerige détailteeke-
ningen voor  de gegadigden ter  inzage liggen 
op alle werkdagen, van 's morgens tien tot 
des namiddags dri e ure. 

The StPancras n Work 
Company, . 

Stal-Benoodigdheden. 
n Trappen 

van solide constructie tot coneureerende 
prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

 1884. 
Agenten voor  en de

 Box

Geïllustreerde Catalogussen op 
aanvrage. 

. t  der  O. . . Ge-
meente te Hilversum is voornemens op -
derdag  Apri l des n. m. ten  ure aan te 
besteden, in het koffijhui s T N VAN 

"  van den heer  J. E JONG op 
de Groest te Hilversum, 

Aanwijzin g in loco op g  Apri l 
des voorm. ten  ure. 

t bestek en de teekeningen zullen na
t ter  inzage liggen in genoemd koffie-

huis en verkrijgbaa r  zijn: het bestek ad
het stel van  teekeningen ad
détai l teekeningen ad/  per  stuk Nadere 
inlichtingen geeft de architect P. A. -

, (firm a E E E L -
 te

\ 
Zilveren e Amsterdam 1883. 
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WATERLEID IN G BUIZEN . 
N 
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 LIJN, TISSOT & . 
 16. 

J A N H A M E R . — A M S T E R D A M , 

Vertegenwoordig t F. WITTE, leerlijn . 
E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht . 
voo r Personen , Goederen . Spijzen , enz. enz. 

Y &  C 0 . , . 

E T & Co. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 
, 

- GLASMOZA1E K -

G VOO
. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent vooi l s &  Co.

 Crefeld. 

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

Drie Honderd Gulden. 

 twee  gedetacheer d  êott-Jndü; 

twee Honderd Gulden. 

g r a t i s

. P. J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T.J . S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p.p. yX  voor e 

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

fr . p. p. f — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  ("ts. 

: n betreffende de e volks-
sterrewacht.-- Bij  de plaat. — e , — Verslag van 
de vergadering der  afdeeling Groningen, t  — n 
uit de . —Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — Benoemin-
gen en vacante betrekkingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Ontwerp van  winkel-
met ^ bovenhuizen. 

Aan 

het Bestuu r der Maatschappi j tot bevorderin g der Bouwkuns t -

Amsterdam . 
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 nieuwe
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N VA N . 

G . t r  de heeren W . van 

Steeden en C°. te m waren monsters toegezonden van 

 de Willesden fabriekaten, waarvan met belangstelling werd kennis 

genomen. 

e commissie tot onderzoek of en in hoeverre het mogelijk en 

wenschelijk is eene inrichtin g in het leven te roepen voor  het 

verleenen van bewijzen van bekwaamheid aan leerlingen en ge-

zellen in bouwambachten, nog niet met haar  advies gereed zijnde, 

wordt op verzoek (diligent verklaard. 

a wordt den heer . , opzichter  bij  's -

waterstaat, het woord verleend. Spreker  wilde slechts de aandacht 

vestigen op een bederfwerend middel en al dadelijk toegeven, dat 

volstrekt niet alles wat als bederfwerend wordt aanbevolen, proef-

houdend is Toch meent hij  het bedoelde middel eene bekendheid 

; in ruimer , krin g waard, omdat de deugdelijkheid er  van op goeden 

grondslag steunt en hem proefondervindelijk is gebleken. e heer 

r  mocht zijn onderwerp van eenvoudigen aard noemen, 

i het verdiende ten volle de aandacht, zoo om de nuttige strekking 

als de wijze van voordracht. 

Na eene beschouwing van de verschillende materialen, dienstbaar 

aan de samenstelling van bouwwerken, blijf t spreker  in hoofdzaak 

stilstaan bij  den natuursteen, voorheen in zoo ruim e mate en sier-

lijk e vormen aangewend. Te veel kunstgewrochten in steen zijn 

door  den invloed van weer  en wind, te vroeg ook voor  de weten-

schap, te loor  gegaan. s in Engeland, hebben zich 

 dit aangetrokken en naar  een middel gezocht om steen voor  het 

zoogenaamd verweren te vrijwaren . Aan Frederik e komt 

voornamelijk de eer  der  vinding toe. e hield rekening met de 

oorzaak der  verwering, n.l. dat de bouwsteen, met water  ook 

koolzuur  en andere gassen opneemt, waardoor  de kalk of andere 

stoffen, die tot bintmiddel der  kiezelachtige bestanddeelen van den 

steen dienen, wordt opgelost en de deelen door  de achtereenvol-

gende uitzettingen en inkrimpinge n bij  afwisselende temperatuur, 

mechanisch van elkander  gescheiden worden. t preparaat door 

e ter  bestrijding dier  schadelijke invloeden en werkingen 

gevonden, bestaat uit opgeloste kiezelzure soda. r  bevoegde 

deskundigen in Engeland weiden hiermede proeven genomen en 

van den uitslag getuigenis afgelegd, o. a. door  Prof. P. . . 

Spreker  las dit getuigschrift voor, dat in hoofdzaak is als volgt: 

t zorg heb ik de uitwerkin g van uw middel tot behoud van 

«gehouwen steen onderzocht en ik geloof dat het in alle opzichten 

»aan het beoogde doel beantwoordt. n scheikundigen is het 

»bekend, dat kiezelzure kalk eene van die zelfstandigheden is, die 

«zoowel den invloed van den dampkrin g als de werking van het 

«zeewater het best weerstaat. e scheikundige verwantschap tus-

«schen kiezelzuur  en kalk is zoo sterk, dat, wanneer  een kleine 

«hoeveelheid verdikt kiezelzuur  in eene oplossing van kalkwater 

«gebracht wordt, de kalk spoedig aan de oplossing word. ont-

«trokken en in eene vaste verbinding met kiezelzuur  overgaat tot 

«onoplosbare kiezelzure kalk. t is juist de zelfstandigheid die 

«gij  in de poriën van den steen doet indringen en op hare opper-

«vlakte verspreidt. t is een taaie zelfstandigheid, die noch door 

«koolzuur noch door  eenig ander  verdund zuur  wordt aangetast. 

k heb bevonden dat stukken liathsieen, in een bad van zwak 

«verdund zwavelzuur  gelegd, over  de geheele oppervlakte spoedig 

«diep ingevreten waren; terwij l dezelfde steen, na uwe bederf-

«werende bewerking te hebben ondergaan, gedurende gelijk tijds-

«verloop in dit zuur  geplaatst, geheei onaangetast bleef, zijn scherpen 

«vorm behield en niets aan gewicht verloren had. Caensteen, 

«evenzoo behandeld weerstond de werking van het zuur  volkomen, 

«terwij l deze soort zonder  die bewerking biak en in stukken uit 

«elkaar viel. k ben overtuigd, dat gij  de juiste bestanddeelen hebt 

«gevonden die den steen tegen vergaan behoeden ; het zijn dezelfde 

«waaraan de duurzaamheid van den n mortel, die na 

«twee duizend jaren onveranderd is gebleven, wordt toegeschreven 

«en uic van het hydraulische cement waarin dr  fundeeringen van 

«den Eddystone-vuurtoren, na tallooze belangrijke onderzoekingen 

wan Smeaion, werden gelegd. k herhaal daarom, dat ik uwe 

«bewerking als de beste beschouw die tot heden is aan de hand 

«gedaan en ik meen, dat het onmogelijk is met iedere andere 

tkunstbereiding, geschikt om op het uitwendige van den steen voor 

«haar behoud te worden aangebracht, zulk een bewijs van duur-

«zaamheid te verkrijgen." 

Een ander  getuigschrift is, zegt spreker, van Prof. . T. Ansted, 



en komt nagenoeg op hetzelfde neer, onder  vermelding tevens 

dat het preparaat op elke steensoort die tot inzuiging geneigd is 

en ook op Portland cement. Terra-cotta, enz., kon gebezigd worden. 

Een vereischte is dat de voorwerpen zorgvuldig worden schoon-

gemaakt en vóór de bewerking volkomen droog zijn. 

t kiezelzuur-prcparaat wordt met zooveel water  verdund, dat het 

gemakkelijk in de poriën wordt opgenomen. Een deel water  is vol-

doende voor de meer  poreuze steensoorten; maar  zijn ze vast en dicht 

van samenstelling, dan dienen twee, soms dri e deelen water  aan 

het preparaat te worden toegevoegd t alzoo verdunde preparaat 

wordt met een kwast op de oppervlakte gelijkmati g ingewreven, 

herhaaldelijk tot de steen verzadigd is. , een andere kwast 

woidt daarna de steen met het calcium-preparaat goed vol, doch 

luchtig bestreken, zoodanig, dat het met het kiezelzuur  in den steen 

dringt , waarop onmiddelijk eene dubbele verbinding plaats grijp t 

en eene onoplosbare kiezelzure kalk neerslaat die al de poriën 

vult en de bestanddeelen van het materiaal cementeert en krachti g 

samenbindt. 

n sommige gevallen kan het verkieslijk zijn de bewerking te 

herhalen en naargelang de gevormde neerslag kleurloos is, kan 

bij  deze tweede bewerking desverkiezende aan hei calcium-prepa-

raat eene kleurstof worden toegevoegd. 

t het beste gevolg is de bewerking toegepast op de gebouwen 

van het Parlement, Westminster, Customhouse, en de heer -

maker paste de bewerking reeds in  dus rui m twinti g jaren 

geleden, toe op plinten van Portland cement aan het Physiologisch 

laboratoriu m alhier, enlater  bij  andere bouwwerken. e aldus ge-

prepareerde cement vertoont zich harder dan Escausynsche steen. 

Eene voorwaarde voor de goede uitkomst bij  toepassing op eene 

bepleistering van nieuwe muurwerken is, dat de preparaten niet 

worden aangewend alvorens het metselwerk goed droog en uil -

gesalpeterd zij. Spreker  heeft, om tot den juisten prij s der  bewerking 

te komen, van vier  verschillende proeven aanteekening gehouden, 

die echter  nog al verschillend waren. e gemiddelde prij s bedroeg 

per 8 . /  Ten slotte werd, door  eene samenvoeging der 

preparaten, de vorming van de onoplosbare kiezelzuie kalk aan-

getoond. 

e heer r  ontving bij  monde van den Voorzitter 

den dank der  vergadering. 

Na de pauze, aan de kunstbeschouwing gewijd, wordt van ge-

dachten gewisseld over het doen eener  kunstgezelschapsreis in der. 

a.s. zomer, en vervolgens de vraag overwogen hoe te komen tot 

het houden eener  tentoonstelling van teekeningen door leerlingen 

aan de onderscheidene inrichtingen voor  teekenonderwijs te dezer 

stede vervaardigd, waarvan het nut reeds in eene vroegere verga-

dering was betoogd. Goedgevonden wordt dat het bestuur met 

heeren leeraren aan de bedoelde inrichtingen in overleg treedt. 

t W. v. h. . N°.  bevat een arrest van het Gerechtshof 

te Amsterdam, bevestigend een vonnis van de k te Alk -

maar, waarbij  de gemeente Alkmaar is veroordeeld, om aar. de 

weduwe van zekeren Siebrands een schadevergoeding van

uit te keeren, daar  haar  echtgenoot is overleden ten gevolge dat 

een stuk hout van den steiger  die geplaatst was om het in aan-

bouw zijnde Waaggebouw, op zijn hoofd was gevallen. 

e hoofdvraag die aan den e ter  beslissing was voorgelegd 

was deze, of de gemeente Alkmaar zonder  nader  bewijs voor het 

voorgevallen ongeluk aansprakelijk was, dan wel of eerst moest bewe-

zen zijn dat de schuldige in haar  dienst was. 

e k had overwogen, »dal hij  die aan een gebouw laat 

«werken, dient te zorgen, dat er  geen voorwerpen van den daarbij 

«gebruikt wordenden steiger  op de voorbijgangers vallen, en dat 

«zoo dit laatste geschiedt, zulk een ongeval aan de daad, nalatig-

heid of onvoorzichtigheid van hem, zijn beambten of werklieden 

«moet worden toegeschreven, behoudens bewijs -jan tegendeel." 

t f overwoog: «dat het f deze opvatting der k 

«deelt en mede van oordeel is, dat bij  zoodanige gebeurtenis, het 

«vallen van eenig voorwerp van een steiger  reeds op zich zelfhet 

«bewijs is geleverd dat het was een gevolg van onvoorzichtigheid of 

«nalatigheid van hen die op den steiger  werkzaam waren of die 

«met het toezicht daarover  waren belast, weshalve van den daarvoor 

«aansprakeli jken persoon het bewijs van het tegendeel mag wor-

»den gevorderd " 

t blijk t dus: dat de eigenaar  van het gebouw aansprakelijk 

is, van zelf, doch dat hij  moet bewijzen waarom die aansprakelijk-

heid casu quo niet meer  bestaat.

t der  jury , benoemd ter  beoordeeling van de plannen 

ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de e der 

Eerste Nederlandsche Verzekering j  op het , 

tegen t en Ongelukken te 's Gravenhage. 

 heeren.' 

e uw verzoek de ontwerpen te beoordeelen, ingekomen 

op de door u uitgeschreven prijsvraa g voor een , 

hebben wij  de eer  u mede te deelen. dat wij  tot dat doel g 

t 1.1. zijn bijeengekomen; eu aistoen werden  ontwerpen 

aan ons oordeel onderworpen. 

e uitslag van ons onderzoek is, dat wij  u voorstellen met den 

prij s te bekronen: het ontwerp, ingezonden onder het motto: 

»En desespereert nimmer"  omdat deze teekening zich niet alleen 

door  hare artistieke waarde onderscheidt, maar ook het best be-

antwoordt aan de eischen in het programma gesteld. 

e premie toe te kennen aan het motto «Volhardin g n°.

om de geniale opvatting van het ontwerp en de grootsche wijze 

waarop symbolisch de levensverzekering was voorgesteld, al mocht 

de teekening niet in allen deele de goedkeuring der  jur y wegdragen. 

e jur y meende voorts het ontwerp ingezonden onder  motto 

 Polis"  niet onopgemerkt te mogen laten, omdat het door  artis-

tieke uilvoering èn als penteekening zich bijzonder  onderscheidt; 

daar de figuurlijke  voorstelling echter  niet geheel onberispelijk 

kan genoemd worden, meende de jur y het ontwerp niet de 

premie te mogen toekennen, maar stelt  voor het motto «Polis'' 

eervol te vermelden. 

' s e Jury : 

t . J. G.

J.

J.  S

e «Commissie ter  bevordering van oordeelkundig georgani-

seerde wedstrijden voor  handwerkslieden in Nederland,"  ingesteld 

door de Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en -

nijverheid , heeft op den  Februari j.l . haar  eerste vergadering 

gehouden. n deze bijeenkomst werden gekozen, tot Voorzitter  de 

heer F. . van , te 's Gravenhage, tot Secretaris de heer 

t en tot Penningmeester  de heer J. . Elias, beiden 

te Amsterdam. 

e ingenieurs van den Waterrtaat C. de Bruyn en A. E. -

pers zullen binnen kort zich naar  Frankrij k en België begeven, 

ten einde de havenwerken van Si. , e en Antwerpen in 

oogenschouw te nemen. e reis geschiedt met het oog op de 

uit te voeren havenwerken te

r den kapitein eerstaanwezenden ingenieur te Arnhem, zal 

op  Apri l a. s. worden aanbesteed de bouw van een militai r 

hospitaal aldaar, ontworpen volgens het paviljoen systeem. e 

raming der  kosten is /

N EN VACANT E . 

Bij . besluit zijn met  Apri l  benoemd: tot hoofd-inge-
nieur van den Waterstaai  kl . de heeren J. van der  Vegt en 
A . J. Brevet, tha.is hoofd-ingenieurs  kl. , eerstgenoemde met 
handhaving van het onbepaald verlof, hem bij  de . besluiten 

j  van  Sept.  en t  verleend; tot hoofd-ingenieur 
van den Waterstaat  kl . de heeren W. . , thans 

! ingenieur  kl. ,  voorts is de ingenieur van den Waterstaat 
 kl . Ph. W van der  Sleyden, te rekenen van  Apri l

met intrekkin g van het hem bij . besluit van .
verleende onbepaalde verlof, in actieven dienst hersteld. 

Bij  besluit van den r van Waterstaat, . en N., van
t  is bepaald, dat de ingenieur  klasse van den Wa-

terstaat . O. van , te Zutphen, belast wordt met de waar-
neming van den dienst van hoofd-ingenieur in het u<: district , 
standplaats , en dat de ingenieur  klasse van den 
Waterstaat Ph. van der  Sleyden werkzaam zal zijn als arrondis-
sements ingenieur in het  district , standplaats Zutphen. 

r  verschillende bladen wordt gemeld, dat de ingenieur 
J. F. W. Conrad benoemd is geworden tot lid der  internationale 
Commissie voor het Suez . 

 der  van «Je Val Tra-ver». 

. T V A N 

 " V f ?NB _ UP"

Gecomprimeerd e Asphaltwege n  ito Hors c hvloeren . Werken in Asphalt -
Nastie k voo r Trottoirs , Skating-Binks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
baiien . Winke l en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Itruir - en
dekkingen , Beto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

 meu

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

t  is het eenige afdoende middel tegen verrotting 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. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.  N

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 
Gelieve op Voornaam en A.dz*e» te letten 

e Portland-Cement-Fabriek van 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid, 

 Productievermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

te . 

ê n g e l s c be - en . 

Tuigkamer - Benoodigdheden , 
, 

e inrichtingen waarvan reeds
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

Telephoon
n te bezichtigen in het

 van de

nixstraat en St. Anthonie Breestraat C

1B 

Zilvere n Medaill e Inisterda m 1*<

W A T E R L E I D I N G BUIZEN . 
N 

E . 

J.H DE VRIES, 

: E T &  C l e. 

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS: 
§ Y & , 

T 0 X 0  N S « e 

 Groote voorraden.

W. F WEIJNTJES. 
Singel 514 b./h. n

Agent n .
„  A.Jamltjes te

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

e.J.Viaceu.t&C(. 
, 

 Amsterdam

 Antwerpen

Steeds voorhanden N 
l V E N .

KLIJN , TISSOT & . 
. E N 16. 

n

e

 te . 

Pierre-Orneé. 

Bekroond mei  (hoogste 
onderscheiding) op de

 en 
aanverwante artikelen te Groningen in

 biedt volkomen weerstand aan den in-
vloed van ons klimaat, kan met hei grootste 
succes worden gebezigd voor het versieren 
van

enz. Wordt geleverd in alle afmetingen, voor 
verzending geschikt, en desgewenschl over-
eenkomstig de teekening van den architect. 

n worden op franco aanvrage 
gaarne ter  bezichtiging toegezonden, door 
den vervaardiger  J. 11. E S te

t en door de agenten : 
 Spuistraat  te

|. VAN l'c  7.N. Gieistraat te
A . , Goudsche Singel
A . S Az. op de Vest, te

, te Vught en 's Bosch. 
A.  Achter  Twijnstiaai te l 'trecht. 

, Smitstraat te Nijmegen. 
A . J. . te Winterswijk. 
S. J , Terborgstraat, te Zwolle. 

S. A.  Tuinen, te
Verklaringen van . Bouwkundigen ter 

inzage, waaruit de deugdzaamheid reeds gedu-
rende twee jaren blijkt . 



E VA N . 

Op G den 17 A p r i l 1888, 
des namiddags ten 2 ure. zal i n het 
gebouw van het t van 
Just i t i e op het P le in te 'sGravenhage, 
i n het openbaar  bij  enkele inschri j -
v in g worden aanbesteed: 

t bouwen van eene Straf-
gevangenis te Nieuwer-
Amstel. g f 398500). 

t bestek N ° . 8 met 14 daarbi j 
behoorende teekeningen, is van af 
den 26sten t 1888 verkr i jgbaa r 
tegen betal ing van f5.20 bij  de Ge-
broeders V A N , Boekhande-
laars, Spui N ° . 28a te 's Gravenhage. 

t bestek met daarbi j  behoorende 
bestektoekeningen, met 34 detailtee-
keningen, 4 monsters en 4 model len, 
l i g t bovendien van af 26 t a. s. 
ter  inzage te Ams te rdam in hel « r -

 bevorde -
rin g  Marnixstraa t bi j 

 Plein , alwaar  gegadigden 
vrij e toegang word t ver leend van des 
voormiddags 9 ur e tot des namiddags 
4 ure. 

G aldaar zal plaats 
hebben Zaterdag 31 t en Zater -
dag 7 A p r i l 1888. telkens des namid-
dags van é én tot v i j f uur . 

N zij n verder  te ver-
kr i jge n bij  den t 
voor de gevangenissen en rechtsgo-
bouwen, t van Just i t i e 
te 'sGravenhage. 45&2 
'sGrs-venhage, 17 t 1888. 

e r  van Just i t ie, 
Voor  den , 

e Secretar is-Generaal, 
P J V A N A 

(Systeem E ) Amsterdam 
Deze warniwaterverwarniin 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. 

t  der . . Ge-
meente te Hilversum is voornemens op -
derdag  Apri l  des n. m. ten  ure aan 
te besteden, in het koffijhui s T WAPEN 
VAN  van den heer  J. E JONG 
op de Groest te Hilversum, 

het bouwen van eene
met E en bijbehoo-
rende werken, op een terrei n 
aan het d aldaar. 

Aanwijzin g in loco op g  Apri l 
des voorm. ten ioi ure-

t bestek en de teekeningen zullen na
t ter  inzage liggen in genoemd koffie-

huis en verkrijgbaa r  zijn: het bestek ad /
het stel van  teekeningen ad
détail teekeningen a d/  per  stuk Nadere 
inlichtingen geeft de architect  A. -

N , (firm a
 te

voor het bouwen van eene 
. aan de e Beesten-

mark t te 'sGravenhage, voor 
de Vereen ig ing „ d e e 

"  aldaar 
g 11 A p r i l 1888 

Aanwi jz in g op het terre in , -
dag 29 t a. s. ten 11 ure. 

Teekening en bestek zij n a f 2 60 
te bekomen bij . A J r 

Archi teot . 

Amste rdam. 

. 

. 

Baarn. 
Zaandam. 

A r n h e m . 

's . 
. 

Amsterdam. 

. 

. 

. 

Weesp. 
Amsterdam. 

r 

 toestellen, de 
. , )

; ,

 toestellen.

straat. — e . , (huis).  A. , (huis). — . 
, (huis).

. - de . , (huis).
, (huis.)

 de .

(kantoren). 

e . P. S. S , (huis). — . , (huis). — 
 (kantoren). 

. S , (villa). 

e . , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

, Weteringschans. , Plantage. — 
, Prins , nSo kamers). — de .

 & , (kantoren). — P. t (huis). — 
. e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e . . , d , (Ventilatie).

e . . (villa). 

e . |.  WüSTE, , (huis). 

e . P. , (villa). 

Amsterdam . Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000 Jt 3-
. e . . J. , (villa) 

Ni jmegen. e . , (villa). 

Amsterdam .

Th. A . E , d t 32 . 

E T &  Botterdam. 
Vertegenwoordiger s van JOS F. EBi\E  te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

 en 

. 

- GLASMOZAIE K -

 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 

: . P. J. . . Prof. E. . . ÜE F 
C. , F. J. S en C. S . 

Bureau: 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  Ned.-lndie 
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N VA N . 

G 1 TE S , Woensdag t

Bij  het openen dezer  bijeenkomst vestigde de Voorzitter  er  de aan-

dacht op dat dri e leden, de heeren . de Jongh, A. W. van n 

en W. . Brückman, door  het eervol succes door  hen onlangs 

behaald met hunne ontwerpen voor  eene entree voor  een consulaat-

gebouw, waarvoor eene prijsvraa g was uitgeschreven door  het 

Genootschap  te Amsterdam, daarmede 

ook onze Vereeniging eer  hadden aangedaan en wenschte hun 

geluk met hunne onderscheiding. 

Voorts werd medegedeeld dat was ingekomen het jaarverslag 

over  van het Genootschap A et A . te Amsterdam en werd 

de Vergadering in kennis gesteld met de mededeeling van den 

heer  W. C. Bauer  dat hij  zijne fuctie als ie Secretaris niet langer 

zou kunnen waarnemen, wegens aanstaand vertrek naar  elders. 

e Voorzitter  wees er  op wat de heer  Bauer steeds voor  de 

Vereeniging was geweest en hoopte dat, waar  zulks kon, de Ver-

eeniging steeds zijne belangstelling zou mogen ondervinden, iets 

waaraan voorzeker  door  niemand getwijfeld werd, en bracht hem 

openlijk dank voor  zijne bewezen diensten. e heer  Bauer  bedankte 

hierop voor  het vertrouwen, hem steeds betoond, en beloofde 

gaarne de belangen der  Vereeniging voor  oogen te houden en die 

te helpen bevorderen. 

e verkiezing van een plaatsvervanger  in bedoelde functie zal 

op de eerstvolgende vergadering plaats hebben. 

Thans kwam aan de orde het voorstel van het Bestuur  tot het 

zenden van twee afgevaardigden ter  vergadering van de Ver-

eeniging Art i et , alwaar  in meer  uitgebreiden zin de 

motie zal worden behandeld, door  die Vereeniging in hare bijeen-

komst van den r  gesteld en bij  circulair e 

verspreid. Na eenige bespreking werd besloten twee afgevaardigden 

te zenden, doch men wilde met de verkiezing daartoe wachten 

totdat het eigenlijke onderwerp, in de motie vervat, meer  was 

besproken en dus ieder  zijne inzichten beter  zou kunnen kenbaar 

maken; m. a. w. reeds eenigermate, zonder  in te veel détails te 

treden, de zaak, die dan toch klaarblijkelij k in de mode is be-

doeld (zij  het dan ook nog zoo onbestemd), — in eigen kring't e 

bespreken om daardoor  de inzichten te verruimen. 

Veel werd over  het bedoelde punt gesproken en als vanzelf 

werd hierbij  de vraag geopperd of de afgevaardigden een mandaat 

zouden mede-krijgen of niet. t eind der  discussie was, dat men 

het beter  achtte de zending te beschouwen als het deelnemen in 

wijder  krin g aan eene bespreking, welke, op verzoek van A. et . 

reeds in eigen bijeenkomst was aangevangen, met dien verstande: 

dat  op een eventueel resultaat werd vooruit 

geloopen. Nadat aldus was besloten, werd overgegaan tot het 

kiezen der  afgevaardigden en na eenige stemmingen daartoe 

benoemd de heeren . W. A . Croiset van Uchelen en E. T . Ehnle, 

die deze benoeming aanvaardden. 

Vervolgens werd door den heer . de Jongh als rapporteur  dei-

commissie, ter  vorige vergadering benoemd, de uitslag der  beraad-

slagingen medegedeeld en bleek dat de commissie een twaaftal 

onderwerpen had verzameld, welke zij  geschikt achtte tot uitgangs-

punt voor  eene studie ol voordracht te kunnen dienen, en als zoo-

danig aanboden, ter  bearbeiding in het aanstaande seizoen om bij 

de nieuwe reeks vergaderingen in den volgenden winter  nut daarvan 

te kunnen hebben. e Voorzitter  bracht zijn dank aan de commis-

sie voor  haren arbeid en stelde voor  om de thans verkregen punten 

aan alle leden bekend te maken, waartoe besloten werd. 

Thans werd overgegaan tot de kunstbeschouwing, welke voor 

dezen avond was aangeboden door  den heer  W. C. Bauer  en die 

bestond uit eene uitgebreide collectie studiën en schetsen, op zijn 

studie-reis vervaardigd. 

G , t  Bij  monde van den Voor-

zitter, den heer  J. E. G. Noordendorp, werd het jaarverslag uit-

gebracht over  den toestand en de werkzaamheden der  afdeeling 

t blijkt , dat zij  in menig opzicht nuttig werkzaam was ; de 

uitgeschreven prijsvragen leidden tot bevredigende resultaten en 

vooral waren het de leeskring en de leestafel, waarop met vol-

doening kon worden gewezen. e laatste is verhuisd naar  een 

geschikt lokaal en wint steeds in belangrijkheid door  het afstaan 

der  leden van vakbladen, tijdschrifte n en vele belangrijk e bouw-

kundige werken. 

e tinantien zijn in betrekkelij k goeden staat, de opofferingen 

die gepaard gingen aan het uitschrijven der  prijsvragen en het 

aanvullen der  leestafel waren niet gering, doch zullen te boven 

worden gekomen. t het oog hierop stelt het bestuur  zich dan 

ook voor  krachtige maatregelen aan te wenden, om het ledental 

der j  en deze afdeeling te doen toenemen. 

e door  het bestuur  voorgestelde wijziging van enkele artikelen 

in het reglement, noodzakelijk geworden met het oog op de af-

deelingsleden der , werd aangenomen en zal alsnu 

het r  ter  goedkeuring worden voorgedragen. 

e spreker  die dezen avond zou optreden, was in zijn voor-

nemen verhinderd geworden; ter  vervanging daarvan werd dooi-

de heeren Baron er. r  een kunstbeschouwing geleverd, die 

met onverdeelde belangstelling door de aanwezigen werd waarge-

nomen. e werken die hiertoe dienden waren de eerste jaargangen 

der e club, e der e , Suite 

de  facades par s de . etc. 

t dankzegging aan genoemde heeren voor  de aangename 

oogenbbkken die zij  den aanwezige leden dezen avond hadden 

verschalt en in het algemeen aan allen, die een werkzaam deel 

aan de vergaderingen van dit saisoen hadden genomen of van 

hunne belangstelling in de afdeeling hadden doen blijken , sloot 

de Voorzitter  met een hartelij k woord tot wederzien, de laatste ver-

gadering van dit saisoen. 

Op g  Apri l a. s., wordt ten u | ure in het lokaai 

a te 'sGravenhage eene vergadering gehouden van het 

. t van . 

r  den d zal worden voorgesteld eene wijziging van het 

t en de Verordeningen, die noodig is geworden wegens 

de min regelmatige wijze, waarop de ballotage van de tot lid voor-

gestelde personen plaats heeft, en waarop de leden van den d 

worden benoemd. Een en ander  geschiedde in den laatsten tij d 

niet strik t volgens het . 

e agende der  vergadering vermeldt voorts : 

i ° . n over  de in de vorige vergadering door het lid 

l Jh. W. van der  Sleyden gehouden voordracht over  de ontwerpen 

tot behouden tot verbetering van het vaarwater  van Soerabaja. 

g van het lid A . t over  het rendement van 

stoomketels. 

g van het lid J. Gosschalk,  over  de beproeving 

van een heipaal,  de constructie van een lift , beiden bij  den bouw 

van eene der  gasfabrieken te Amsterdam. 

r n der  Ned. .  te Arnhem worden 

bij  advertentie deskundigen uitgenoodigd. plannen te maken en 

bij  hen in te dienen voor  een ontwerp tot het aanbrengen van 

verwarmingstoestellen in de groote kerk aldaar, met opgaaf der 

kosten waarvoor  zij  genegen zijn het werk uit te voeren. 

e voorwaarden liggen op aanvraag bij  den koster  der  kerk ter 

lezing, terwij l door  den kerkopzichter, den heer  G. , ver-

dere inlichtingen worden gegeven. 



- Jury ter  beoordeeling der  prijsvragen, uitgeschreven door 

het Genootschap Architectur a et Aniiciti a in  heeft ter  bekro-

ning waardig gekeurd, het ontwerp voor  »Een decoratieve Eere-

poort" , motto  van den heer  F. W. . Poggenbeek te Amster-

dam ; een loffelijk e vermelding verwierf het ontwerp, motto 1817. 

t ontwerp voor  een »Eden-theaier", motto  van den 

heer  W. . . Westerbach te Amsterdam, verwierf den eersten, 

en dat van den heer s V'erbruggc te Nijmegen, motto

 verwierf den tweeden prijs . 

t ontwerp voor  een , motto Adelante, van den heer 

J. C. . i Gazar  te Amsterdam, werd met den prij s bekroond. 

e uitgeloofde prij s voor  een «Entre'e voor  een Consulaatgebouw" 

werd verdeeld onder  de ontwerpen, ingezonden met de motto's 

 an  Als vervaardiger  van eerst-

genoemd ontwerp heeft zich bekend gemaakt de heer . de Jongh 

te 'sGravenhage; van het tweede ontwerp blijken de vervaardigers 

te zijn de heeren A. W. van n en W. . Brückman. 

Aan het t van Waterstaat is aanbesteed: het bouwen 

van een syphon en het maken van bijbehoorende werken nabij 

Zeeburg, voor  den aanleg van het w . e twee 

minste inschrijvers voor  hetzelfde bedrag waren de heeren C. van 

der Plas, te , en 13. Voordendag, te , te 

zamen, — en G. A. van , te Sliedrecht, afzonderlijk , ieder 

voor  ƒ

e heer . P. Berkhout, oudste opzichter  van den Waterstaat 

le klasse, werkzaam bij  de n nabij  Zeeburg, 

te Amsterdam, zal den i e Apri l  zijn -jarig e dienstvervulling 

herdenken. n jubilaris , die in zijn krin g hoog staat aangeschre-

ven, zal het zeker  niet op dien dag aan bewijzen van sympathie 

ontbreken. 

Op den t is te 's Gravenhage overleden- in den 

ouderdom van  jaren, de heer . S J. , r  van 

den Waterstaat, r  der  orde van de Nederlandsche . 

e heer  P. van den Aardweg te Purmerend zal op  Apri l 

gedurende  jaren de betrekking hebben bekleed van opzichter 

van het Collegie over  de wegen en vaarten der  zes Noord-

e steden. s werd hem een aandenken vereerd in 

de Zaterdag j. l gehouden vergadering van genoemd College, 

terwij l ook op andere wijze zijne verdiensten zijn erkend geworden. 

r  de inzenders op de tentoonstelling met wedstrijd voor 

meubels, welke in het Paleis voor  Volksvlij t door  het . Ned. 

n wordt gehouden, zijn tot leden van de Jury be-

noemd de heeren J  de f en A. Salm G.Bzn. te Amster-

dam en F. van n te 's Gravenhage. 

Gedurende de afwezigheid van den heer  J. . Cluysenaer, zal 

de heer . A . J. Snethlage als ingenieur-adviseur  optreden bij  de 

Ned. Zuid-Afrikaansch e . 

n een bericht, opgenomen in het vorige  is een druk -

fout geslopen. t is nameliik de heer  A. E.  (en niet 

) die met den heer  C. de Bruyn zich naar  België en 

Frankrij k zal begeven. Beide ingenieurs van den Waterstaat zullen 

daar eenige havenwerken in ocgenschouw nemen. 

e werkzaamheden aan den bouw van het centraal-station 

te Frankfort , hetwelk in het midden van i moet geopend wor-

den, zijn nu reeds zoover  gevorderd, dat deze termij n wel niet zal 

worden overschreden. Op het oogenblik is men in de dri e groote 

perronhallen bezig, waarin een mensch, ja zelfs een trein slechts 

ontzettend klein zal lijken . e spoorhallen, waarvan de noorde-

lijk e voor  de treinen der e , de beide andere 

voor  de treinen der  «Staatsbahn"  bestemd zijn, zijn ongeveer 

. lang en  tot . breed. n iedere hal liggen  sporen, 

zoodat dus  treinen tegelijkertij d in het centraal-station kunnen 

worden geplaatst. Een op duitsche stations nog zeer  weinig voor-

komende, doch voor  het reizend publiek zonder  twijfe l zeer  aangeame 

inrichtin g bestaat daarin, dat voor  de post- en pakketverzendin-

gen van alle treinen afzonderlijke perrons worden aangetroffen, 

waardoor  elke aanraking of botsing tusschen het post- en goede-

renvervoer  en het personenverkeer  vermeden wordt. e post-

perrons — indien men ze zoo noemen mag — blijven, zooals 

van zelf spreekt, gesloten voor  de reizigers. e stukken van 

de post en de pakketten worden uit den tunnel, welke naar  de 

rail s leidt, op hydraulische lift s naar  de hallen opgehaald cn langs 

denzelfden weg weer  in den tunnel nedergelaten. n den tunnel 

zelf is nog eene verdeeling gemaakt in dier  voege, dat de eene 

kant slechts dient voor  de verzending van pakketten en de andere 

slechts voor  die van stukken van de post. e gezamenlijke lift s 

voor  pakketten en de post zijn door  dwarssporen verbonden. 

Evenals het geheele station wordt ook de tunnel electrisch ver-

licht . e indeeling van het kolossale gebouw is als volgt: s 

en rechts aan de frontzijd c bevinden zich de wachtkamers; in 

het midden is de vestibule, die in grootschheid op het continent 

wel nauwelijks zal overtroffen worden. e wachtkamers zijn — 

voor  zooverre zij  gereed zijn — ter  manshoogte met eikenhout 

bekleed en in de hoogte en aan de plafonds versierd met 

prachtige stucadoors- en schilderwerken. n de vestibule zijn op 

het oogenblik ook de schilders bezig. e noordzijde van het ge-

bouw is toegewezen aan de directie der e , 

de zuidzijde zal de bureaux van de directie der  Staatsporen be-

vatten. Twee aan de beide uiteinden der  westzijde verrijzende 

geweldige torens bergen de waterreservoirs. Op beide kanten van 

het indrukwekkende gebouw worden afzonderlijke hallen als stand-

plaatsen voor  rijtuigen , hótelwagens enz., gebouwd. 

Vóór de frontzijd e zullen zich fraaie plantsoenen aan het oog 

van den toeschouwer  vertoonen, voor  wier  aanleg reeds de eerste 

voorbereidingen gemaakt zijn. Even geweldig en imposant als het 

bovenaardsche gedeelte van het gebouw is, is ook het onder-

aardsche gedeelte. Talloos toch zijn de gangen en vertrekken, 

die de onderverdieping bevat, en de bezoeker  van dit sousterrain 

gelooft zich verdwaalt in een labyrinth . Ook onder  de wachtka-

mers bevindt zich een sousterrain, dat voor  de meest verschillende 

doeleinden is ingericht, Van de grootschheid van het werk ge-

tuigen ook de verwarmingsinrichtingen; niet minder  dan  kolossale 

ketels, waarvan ieder  voorzien is van  stookplaatsen, zijn voor 

de verwarming in het sousterrain geplaatst. 

t centraal-station van Frankfor t wordt een trotsch en bijna 

eenig reuzen- en meesterwerk, dat ook de meeste nieuwere stich-

tingen van dien aard in meer  dan een opzicht in den schaduw 

zal stellen. Evenals door  het bouwen van zijn Opera, Frankfort , 

wat theatergebouwen betreft, eene der  eerste plaatsen in -

land is gaan innemen, zoo zal het na de voltooiing van het centraal-

station, ook wat stationsgebouwen betreft, zijn hoogen rang onder 

de steden van het vasteland handhaven. 

N EN VACANT E . 

Bij  den algemeenen dienst van den waterstaat te 's Gravenhage 

zijn benoemd: tot adj.-ingenieur  bij  de afd. «rivierkaart" , de 

civ -ingenieur  J. de Bruyn, thans buitengewoon opzichter  bij  den 

waterstaat te Vucht, en tot adj.-ingenieur  bij  de afd. «waterstaats-

kaart,"  de civ.-ingenieur . Pringle te Nijmegen. 

 Vergadering van t  Na lezing der 

notulen, werd het jaarlijksc h verslag over  aan de verga-

dering voorgesteld, en goedgekeurd ter  opzending aan het hoofd-

bestuur. 

r  den heer  J. . de Vries te Groningen waren, ter  kennis-

making, verschillende monsters en photographien ingezonden van 

het nieuw versieringsmateriaal «Pierre-Ornée". t materiaal, 

nortlandcement, waar  in effen toon ornament is opgebracht waarvan 

de omtrekken en rondinglijnen meer  of minder  diep zijn inge-

groefd, maakt werkelij k goed effect. Blijke n de opgebrachte 

kleuren standhoudend in ons klimaat, dan is «Pierre-Ornée"  eene 

goede toekomst verzekerd. 

e bezichtiging der  teekeningen van het afgebrande s 

te Scheveningen en van het nieuw te bouwen Postkantoor  te 

Arnhem, ons welwillend door  den heer  Freem beschikt, zoomede 

eene kunstbeschouwing door  den heer  Persijn ons aangeboden, 

vulden het verdere van den avond. 

. e architect J.  Oomes 

aldaar: het bouwen van  benedenhuizen 

met bovenkwartieren opeen terrein aan den 

Nieuwen k aid., voor  rekening van 

. de Wed.  van Aperen ald.J. r 

aldaar  /

, . t bouwen van 

een nieuw weeshuis voor  de diaconie der 

Ned. . gemeente aid. onder  beheer  van 

den architekt C.  Posthumus s (on-

derhands); hoogste inschrijver  de Zwaan & 

r  laagste . Cerlij n  J. 

de n /

. . t gemeentebest. 

het bouwen van een gymnastickschool op 

gemeentegrond aan de Parklaan  de Vries 

aldaar  /

. . t verbouwen 

van het perc. n  voor  rekening van 

den heer  J. J Schone en onder  beheer  van 

den architekt . van Gendt. . Oosterink 

aldaar  gegund. 

t t bouwen van 

ee.ie kerk met toren en Pastorie van de O. . 

Vr . t aldaar  volgens ontwerp en 

onder  beheer  van den architekt J. J. van 

r  te 's Prinsenhage nabij  Breda. 

e inschr, C. Bastiaansen te Bergen 

op Zoom , Wed. G. Camesi 

&  Co. te m /

E T &

PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS 
Y & , 

Zilvere n Medaill e tmsterda m 1883. 
T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN . 
N 

E . 

e 

J A N V A N 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 concurreerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 

vrachten.

<;<4i.wo op Voornaam en Acli-e» te letton. 

W : G VA N -

J TOT G . 

Vertegenwoordig t CU MILDE PILS & Co. Parijs . 

Gemaakt van Notenhout mei nickel montuur  zeer  sierlijk , 
 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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vercischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking te zien.

e n W. V A N , 
. W. G , 

1). V A N BOSSE 
uitmakende de Commissie, belast met het 
beheer  der  onroerende goederen van de 

E E te
zijn voornemens, namens genoemde , 
op Saterdag den  Apri l  des ochtends 
ten  ure, 

T TE : 

e teekeningen zullen ter  inzage liggen 
in het gebouw van de

 van den  tot den 

«=n Apri l e. k. telkens van  uur. 
Exemplaren van het bestek zijn van af

Apri l a  Cts verkrijgbaa r  aan het gebouw 
der , voornoemd en bij  de N . 
VA N N . t bij  de 

, N°.
n geeft de architekt 

. J. . 

KLIJN . TISSOT & . 
. E N 1». 

E 

Bemine l bi j Nijmegen . 
 1886. 

 1886 

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER & MOTTU 
 138 

W.F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n

 v.xii n .
.. A.Janilije;

 worden.

> Fabriek van n weefsel -~ ., , 
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

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

4S!< , . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



t  der  O. . . Ge-
meente te Hilversum is voornemens op -
derdag  Apri l  des n. m. ten  ure aan 
te besteden, in het kofrijhui s

"  van den heer  |. E JONG 
op de Groest te Hilversum, 

het bouwen van eene
met E en bijbehoo-
rende werken, op een terrei n 
aan het  e ikpad aldaar 

Aanwi jz in g i n loco op 11 en 12 A p r i l 
des vootir,. ten ioi ure. 

t bestek en dc teekeningen zullen na
t ter  inzage liggen in genoemd koffie-

huis en verkrijgbaa r  zijn: het bestek ad /
het stel van  teekeningen ad
détail teekeningen ad /  per  stuk Nadere 
inlichtingen geeft de architect  A . -

, (firm a  it
 te holler aam. 

The St.Pancras n Work 
Compaii}' . . 

n Trappen 
van solide constructie tot concur eer entte 

prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 
te Amsterdam , 1884. 

i ( \ 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e rut.tlogusse n op 
aanvrage . 

E T . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. E8NE  te Londen , 

leveren in u i t s l u i t e n d e e r s t e kwal i te i t , 

- GLASMOZAIE K -

V < -  1

Uitgave van C .  te Amsterdam. 

 VOO  1888. 
 J . G . T J r . , 

Pri j s i n leder /1.75 i n l innen  1.50 der  Bijlag e (verbeterde druk ) ƒ 0.60 
Verkrijgbaa r bij  de meeste Boekhandelaren Ol tegen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarheid — en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijl , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer hij  ze gebruikt meer en meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiet, dat met eik jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te zijn en door  elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot het bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt. , niet alleen 
dat het de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwarming , Ventilatie, Bouwmaterialen, , Post- en Telegraalwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand en , op eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
bovendien oevat het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s en Verificateurs en -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n en 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 
— tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen  dit zakboekje aanbevelen, 
want 't geen deze r van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 

 pag. blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datums vermeld staan, en du noodige 
ruimt e is gelaten, om aanteekeningen of afbeeldingen te maken, 't s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman All e vragen betreffende zijn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden.

J e x p l o i t : , !  <ier n van <le Val Travers, 

IWTIURL. ASPHALT 

A M S T E R D A M 
 8. 

Gecomprimeerd e Asphaltwegr n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatiug-ltinks , ffloiitvloeren,  Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en lUagazynvloeren . Gangen Veranda' s Drug - en Dakbe-
dekkingen , Deton Fuiideeriiigen , Stallen , enz., enz,, enz. 

 Vochl w  l i
Asphalt speuiaal tot wering van vochtige muren. 

 8,  457 5 

T E N (WES ) 
Zelfreguleerende stoomverwarming onder  lage d r u k k i n g met venti latie, 

zonder  oenig gevaar. Vr i j  van s bepalingen op het stoomwezen. 

n gebruik in de 4574 

Synagoge , Dadiiirichtiiijreii , .Schoollokale n en Vergaderzale n en bureau x 
der Vederl . Israëlitisch e Gemeent e alhier. 

Sigarenfabriek van den r O. Ott O . Bet Slot Bi l joen te / t'//1 bij 
 Woning van den r  G. . Steijn le r  en Woonhuis van de n 

Gebrs. Gratam a te l Continental te l du N o r d te 
 Stadhuis te e Bouw-Bureaux van het e te

Vill a . B a um firma  Schlieper &  B a um te  Woning van den lieer  E . Oester-
r iet h te  Jockey-Club te  Un ion Bau Gesellschaft te
(6 . t nieuwe Ziekenbaus te  de in aanbouw zijnde n 
le  enz. enz. 

" n aanleg bij  den r J . . Neervoort van de Po ll te

Vertegenwoordige r  S . , Amsterdam . 

Telegram-Adres: . Telephon N ° . 352. 

 bij  Zoon. 



T S A N D E R S t H - F B E R L A G E Hzn 

.Yan

 Tentoonstellin g van Beeldhouwwerke n

 Tentoonstellin g van Bouwknns t 

,

H 



z

http://huiz.es


z

N VA N N 

G - . e Voorzitter  opende na eene kunst-

beschouwing, gegeven door  den heer  P. de Wilde, de vergadering 

en achtte het een aangename taak dit te kunnen doen met een 

woord van ingenomenheid, wat betrof de benoeming door  den 

Gemeenteraad, van den Secretaris der  Afdeeling tot hootd-opzichter 

der gemeentewerken te . j  wenschte hem van harte ge-

luk met de benoeming: zeker  zal het omvangrijk zijn, zeide de 

Voorzitter , wat dooi den heer l in zijn nieuwen werkkrin g 

zal moeten verricht worden, maar  de ijver  en toewijding steeds 

in de gemeente tentoon gespreid, was zeker  een waarborg dat hij 

als hoofd-opzichter  de belangen der  gemeente op waardige wijze 

zou behartigen. Spreker  hoopte en wenschte dan ook dat de heer 

, met wiens benoeming velen en niet het minst zijne 

vrienden in de afdeeling hoogst ingenomen zijn, de noodige 

kracht steeds mocht blijven bezitten om ten nutte van de gemeente 

werkzaam te wezen. Een luide toejuiching viel deze hartelijk e 

woorden ten deel. 

Na het lezen van de notulen werd het woord gegeven aan den 

heer  C. B van , die reeds meermalen op onderhoudende 

wijze optrad voor  de leden, en in wier  geheugen zeker  nog wel 

zijne voordracht over  zal gelegen hebben. Bewoog de 

heer  van n zich toen geheel op technisch gebied, thans zou 

dit niet het geval zijn ; hij  zou nu eene

houden, met andere woorden, wij  wenschen een blik te slaan op 

het remmen in het algemeen, en aan te toonen hoe de samen-

leving in de maatschappij  zonder  remmen onmogelijk zou zijn. 

Vroeger  had de heer  van n gewezen op den remmer of 

de bediening, op den rem of den toestel en op het remmen of de 

kracht , van den toestel uitgaande; hij  herinnerde er  aan hoe hij 

toen aantoonde dat de bediening goed, onberispelijk moet zijn, 

moet geschieden op het juiste oogenblik en met de vereischte 

kracht , dat de toestel eenvoudig, practisch, en de constructie 

sterk moet zijn, dat de kracht niet al te sterk mag wezen, maar 

geleidelijk moet aangewend worden en tevens geregeld, daar 

anders verbrijzelen of uiteenspatten te wachten is. 

e menschelijken geest, wil of energie, werd thans door  spreker 

vergeleken met de bediening, de rem met de middelen welke 

den mensch ten dienste staan ter  bereiking van zijn doel en het 

remmen met de beschaving den vooruitgang. 

Op aangename, van tij d tot tij d tot tilaritei t stemmende, wijze, 

had de spreker  er  in hoofdzaak opgewezen dat de verschillende 

remmen nuttig en practisch moeten worden aangewend, al ge-

schiedt dit helaas niet altij d en tevens ook met de vereischte 

kracht . Een luid applaus en een woord van dank door  den Voor-

zitter, was de hulde de heer  van n gebracht voor  zijne, uit 

verschillende oogpunten beschouwde, belangrijke causerie. 

Vervolgens werd door  den Secretaris eenige toelichting gegeven 

op de aanwezige nieuwe bouwmaterialen. 

r  den heer  P. van l Bz. waren eenige nieuwe behang-

selpapieren voor  salons, eenige stalen  en het onlangs 

in gebruik gekomen  tentoongesteld. Vooral 

trok de aandacht dit gezondheids-behangselpapier, want door 

proefnemingen met eene aanwezige phenylzuur  oplossing van  pet., 

werd ten duidelijkste aangetoond, dat de bij  de geneeskunde voor-

geschreven ontsmettingsmiddelen niet den minsten invloed uit-

oefenen op de kleuren of de qualiteit van dit papier. t nieuwe 

materiaal zal om zijne vele goede eigenschappen, spoedig alge-

meene toepassing vinden, daar  de prijzen ( /  tot /  slechts 

een weinig hooger  zijn dan de gebruikt wordende behangsels 

a besprak de Secretaris de Willesden dakbedekking, het 

linnen en het gaas. e aanwezige monsters door  de heeren Van 

Steeden en C°. te m beschikbaar  gesteld, werden bespro-

ken en toegelicht, en hoewel de dakbedekking niet volkomen 

brandvri j  kon genoemd worden, werd de bedekking oneindig beter 

geacht dan het asphalt-dakvilt, al was het dan ook iets hooger 

in prijs . t gemakkelijk repareeren en dat dezelfde bedekking 

meermalen kan gebezigd worden, werden als van practisch nut 

beschouwd. 

Vervolgens deelde het bestuur  mede: i ° . dat het zich nog niet 

in verbinding had gesteld met andere corporatién hier  ter  stede, 

in zake de circulair e van de Vereeniging »Art i el Amicitiae"  te 

's , maar eerst dan uitslag van de te verwachten gecombi-

neerde vergadering wenscht af te wachten, daar  die zaak wel 

verdedigers maar  ook bestrijders virdt ;  dat de heer  de Vrin d 

jn de vorige vergadering tot mede-afgevaardigde benoemd, had 

verzocht niet in aanmerking te komen — in diens plaats werd nu 

benoemd de heer  J . l . Planjer—;  dat de tij d aanbrak een prijs -

vraag uit te schrijven. n overweging werden  onderwerpen ge-

geven waaruit de vergadering koos: »het ontwerp voor  een schoor-

steenmantel met boezem en daarbij  behoorende wand der  kamer'' ; 

un  deelde het bestuur  mede dat het na het vertrek van den 

heer n zich had geconstitueerd als: W. k Voorzitter , P. J. 

g Onder Voorzitter , P. G. l Eerste Secretaris, J. m 

1 Tweede Secretaris en P. J. Groen Penningmeester. 

Na eene hartelijk e dankbetuiging van den heer l voor  de 

woorden hem bij  de opening der  Vergadering door  den Voorzitter 

toegesproken, werd ten slotte de heer  J. m als bestuurder  ge-

complimenteerd en daarna de vergadering gesloten. 

NE G VOO . Op  Apri l j . 1. werd in de 

Akademie van Beeldende n te 'sGravenhoge de algemeene 

vergadering dezer  Vereeniging gehouden, welke door  den Voorzit -

ter, den heer  W. B. G. , met een hartelijk e welkomst-

groet werd geopend. 

Uit het verslag van den Secretaris bleek, dat het ledental in

toenam, en dat de finantieele toestand gunstig was. 

t d der  Vereeniging, dat met zorg wordt geredigeerd 

en ook aan zijn bestemming voldoet, mocht zich niet verheugen in 

een gunstigen finantieelen toestand, hetgeen evenwel niet belet dat 

de uitgave met eenige bezuiniging op den bestaanden voet zal 

worden voortgezet. 

a werden met algemeene stemmen tot Bestuursleden her 

kozen, de heeren . o en . . Boersma. 

Omtrent het voorstel van het Bestuur, om een prijsvraa g uit te 

schrijven, werd besloten tot onderwerp te kiezen een boekband. 

Uitsluitend leden der  Vereeniging mogen aan de beantwoording 

deelnemen, en voor  't beste ontwerp wordt / — uitgeloofd, bij 

aanmaak — uitbetaald. Tot juryleden werden benoemd de 

heeren Boersma, , van , s en de . 

r  den heer  B. J. Bouwmeester  was een voorstel ingediend 

tot het oprichten van een fonds, ter  bevordering der  opleiding 

van toekomstige kunstindustrieelen. e voorsteller  wilde door dit 

fonds, jongens van buitengewonen aanleg, die onbemiddeld waren, 

in staat stellen zich verder  te ontwikkelen. n beginsel werd beslo-

ten tot stichting van dit fonds, waarna de heer d wees op een 

vereeniging tot opleiding voor  ambachten en beroepen te Amster-

dam, die thans reeds  leden telt en met zeer  gunstig resultaat 

werkt. Samenwerking met die vereeniging — zoo het bestuur  daartoe 

geneigd mocht zijn — meende hij  te mogen aanbevelen in geval 

het plan van den heer  Bouwmeester  werd verwezenlijkt. a 

werd de vraag in stemming gebracht: of de vergadering het nuttig, 

noodig en uitvoerbaar  acht, een commissie te benoemen, ten einde 

te overleggen op welke wijze een fonds te constitueeren, de hulp 

en steun te vragen van mannen in en buiten de vereeniging, des-

noods kleine bijdragen uit de kas der  vereeniging voor  het doel 

beschikbaar  te stellen. t algemeene stemmen werd tot het benoe-

men dezer  Commissie besloten, en tot leden daarvan benoemd de 

heeren Bouwmeester, van , , Jhr. . Victor  de 

Stuers en de . 

e heer  J. . Belmer  had de vraag gesteld: s het met het 

oog op de meer  en meer gevoelde behoefte om het teekenonderwijs 

op de lagere school in te voeren wenschelijk, dat van wege de 

Nederl. Vereeniging voor  Teekenonderwijs voorlichtin g uitga, wat 

betreft richtin g en omvang van dat onderwijs? 

Genoemde heer  leidde de vraag in, en merkte daarbij  op, dat 

in den laatsten tij d werken verschenen waren, die voldoende 

voorlichtin g geven. Toch zou hij  het waardeeren, dat de leden hun 

gevoelen uitspraken, of voorlichtin g door  hunne Vereeniging al 

dan niet noodig is. 

e heer p drong me; warmte aan op het geven van 

inlichtingen door  de Vereeniging. , het teekenonderwijs 

op de lagere scholen wordt zeer  uiteenloopend gegeven, en het 

zou nuttig zijn brochures te verspreiden, waardoor  de onderwijzer 

op de lagere scholen kennis kon nemen van de verbeteringen, in 

den laatsten tij d bij  het teekenonderwijs ingevoerd. 

e vergadering besloot een dergelijke commissie te benoemen. 

Tot hare leden werden gekozen de heeren , -

kamp, , Wierin k en Belmer. 

a besprak de heer : «het teekenen uit het 

geheugen, als praktisch middel tot ontwikkelin g der  leerlingen,'' 



waarbij  de hoofdvraag was, of het voorstellingsvermogen van den 

leerling bij  het teekenonderwijs genoegzaam wordt geoefend? 

Spreker  meende, dat het teekenen uit het geheugen meer moest 

beoefend worden. r  zijn groote voordeelen aan verbonden. e 

leerling moet meer  kunnen dan copieeren van teekeningen, waar-

door wel oog en hand, doch niet voorstellingsvermogen en geheugen 

worden geoefend. 

e heer  Bouwmeester  prees het z.g. geheugenteekenen insgelijks 

aan; het moest worden voorop gesteld, en zoo eenvoudig mogelijk 

gegeven, waarbij  een praktisch boekje onmisbaar  scheen j 

hoopte, dat de Vereeniging de zaak zou ter  hand nemen. 

e leden waren van oordeel, dat de praktische zin van 

het teekenen te veel uit het oog werd verloren, vooral bij  het 

onderwijs o;; de . B. Scholen, waar de leerlingen zich in kleinig-

heden verliezen, en niet leeren iets uit het geheugen te teekenen. 

r  de vergadering werd besloten, aan het bestuur  over te laten 

om maatregelen te beramen in den geest van de geuite wenschen. 

Nadat nog was besloten in  te Amsterdam te vergaderen, 

en de bijeenkomst was gesloten, werd een bezoek gebracht aan 

de e Ambachtsschool, waar de , de heer . . 

Boersma, de bezoekers rondleidde. e werkstukken, door de leer-

lingen vervaardigd, verwierven de algemeene goedkeuring. 

G m  April . n de laatste vergadering van dit 

seisoen, was het eerst aan de orde de voorlezing van het verslag 

van den toestand en werkzaamheden der  afdeeiing over

hetwelk na goedkeuring zal worden opgezonden aan het -

bestuur. 

r de heer . Wakki e werd een lor t rapport uitgebracht 

betreffende de gecombineerde bestuursvergadering van de afdee-

iing van het t m der i van Nijver -

heid, over de aanhangige vraag der  rookvrij e verbranding, waaruit 

vernomen werd, dat besloten was, om aan het r  der 

j  van Nijverheid te berichten, dat mer. verschoond 

wenscht te blijven, om in deze een bepaald advies uit te brengen. 

a werden in oogenschouw genomen de verschillende teeke-

ningen der  nieuw te bouwen strafgevangenis te Nieuwer-Amstel 

naar de plannen van den ingenieur-architekt voor  de gevangenissen 

en rechtsgebouwen W . C. . e plannen werden dooi-

den Secretaris, wat betreft de indeeling in 't kort toegelicht, 

waarbij  het bleek, dat zij  door de aanwezige leden met veel be-

langstelling werden gadegeslagen. 

Voorts waren door den heer . Cramer nog ter  bezichtiging 

gesteld de voornaamste platen uit den laatsten jaargang van 

V

Ten slotte opende de Voorzitter  naar  aanleiding van de slechte 

opkomst der  leden, op de gewone vergaderingen, een gedachten-

wisseling, over  plannen tot bestendiging en voortbouwenden bloei 

der afdeeiing. Spreker  toonde aan, dat niettegenstaande men dik-

werf het genoegen had van zeer  belangrijk e en nuttige onder-

werpen in de vergaderingen ter  tafel te kunnen brengen, een gering 

aantal leden opkwamen; dit is, én voor de sprekers, én voor het 

Bestuur  zeer  ontmoedigend, reden waarom hij  de leden ernstig 

verzocht gedurende de zomermaanden, even als het Bestuur zal 

doen, te denken over  plannen, wat te doen, oir. hierin een ge-

wenschte verbetering te brengen. 

Verschillende denkbeelden weiden aan de hand gedaan, doch 

geen bepaalde voorstellen. t Bestuur zal evenwel een en ander 

overwegen en de leden met eene conclusie in kennis stellen. 

Ter Secretarie te Amsterdam ligt o.a. ter  lezing eene voordracht 

van B. en W. 

Tot het brengen van verbetering in den toestand van het Ge-

dempte , door het te doen ophoogen en met klinker s 

bestraten, van de noodige werken voor de afwatering te doen 

voorzien, en daarvoor een bedrag te besteden van ƒ

n  Februari j.l . werd door den d zijn besluit van

October  ingetrokken, voor  zoover dit het gedempte k 

aanwijst voor den bouw van een nieuwe Beurs, en werden B. en W.

uitgenoodigd nadere voorstellen te doen:  omtrent den Beurs-

bouw, na onderzoek van de laatstelijk ingediende plannen; — 

 omtrent de bestemming van het gedempte ; —  omtrent 

de Beursbelasting. 

Aangezien het bedoelde onderzoek en de daarvan onafscheidelijke 

onderhandelingen tij d vorderen, en het bovendien niet onwaar-

schijnlij k is. dat omtrent nadere voorstellen niet spoedig overeen-

stemming zal heerschen bij  allen, die er  bij  betrokken zijn, is 

volgens hen de gevolgtrekking niet gewaagd, dat nog geruime tij d 

zal verloopen, alvorens met den Beursbouw een aanvang zal 

worden gemaakt t geven van eene definitieve bestemming aan 

het gedempte k staat met dien bouw in zoo nauw verband, 

dat een afzonderlijk voorstel daaromtrent niet kan worden gedaan. 

n kan het gedempte k niet in den tegenwoordigen 

toestand blijven. Verbetering mag niet langer  worden uitgesteld. 

Zi j  kan plaats hebben op een der  vier  wijzen, door de Commissie 

van Bijstand in het beheer der P. W. aangegeven, namelijk: 

 afdekking tegen verstuiving van het opgehoogde terrein met 

sintels  schelpen, geraamd op  a / '  bestrating met 

, geraamd op /  (materiaalwaarde gedurende 

de eerste  jaren  beplanting met boomen en aanleg 

van een of meer  grasperken, geschat op  aanleg van 

plantsoen, geraamd op /

B. en W. geven de voorkeur  aar. de sjb  genoemde verbetering, 

omdat die, bedoeld sub , slechts van tijdehjken aard is. Sintels, 

schelpen, of grint , zullen spoedig verdwijnen, waarna opnieuw 

klachten van stof, plassen enz. zullen inkomen. 

e sub  en  bedoelde verbeteringen moeten met het oog op 

eventueelen Beursbouw worden ontraden. t gedempte k 

toch zal dan geheel moeten werden ingenomen door de hulpbeurs 

en de loodsen, keeten en bouwstoffen. t gemaakte moet dan 

weder  opgeruimd, wellicht tegen het tijdstip , dat het aanvangt te 

voldoen. e boomen, heesters en een deel der  klinker s z;j n dan 

wel voor  overbrenging vatbaar, doch hetgeen op die wijze wordt 

behouden, vertegenwoordigt ten hoogste een waarde van /'

e sub  genoemde verbetering echter  maakt het terrein al 

dadelijk geschikt voor het plaatsen van eene hulpbeurs, keeten, 

loodsen en materialen. s de nieuwe Beurs gereed en wordt aar. 

het gedempte , in verband daarmede, eene andere be-

stemming gegeven, b. v. van bouwterrein of van plantsoen, dan 

vertegenwoordigt de te verwijderen bestrating eene waarde van 

ongeveer f

e heer J. van , directeur der  gemeentelijke 

gasfabriek te Venloo, heeft tegen  Juni e. k. als zoodanig zijn 

ontslag van den gemeenteraad gevraagd en verkregen, daar hij 

een dergelijke betrekking heeft aangenomen te Cadix in Spanje. 

r de jur y op den meubel-wedstrijd van het . Ned 
i zijn de volgende bekroningen toegekend, als: 

aan P. Bergen, te Gennep, een Bronzen e voor een 
geschilderd slaapkamer ameuolement a /  een Bronzen e 
voor een notenhouten damesschrijfbureau; 

aan Wed. C. van , te , een Zilveren e 
voor een eikenhouten i laapkamer-ameublement a /

aan W. C. van Eest te 'sGravenhage. een Zilveren e 
voor een zwarthouten Salon ameublement a ƒ —; een Zilveren 

e voor  een notenhouten Slaapkamer-ameublement a / '
een Zilveren , voor een notenhouten bureau ministre 
a

aan C. . Eckhart te , een Eere-diploma met Gouden 
e voor een notenhouten t a

aan E. G. Engelen . te , een Bronzen e 
voor een notenhouten Salon-ameublement a /' —; een Bronzen 

e voor een geschilderd Slaapkamer-ameublement a ƒ
aai. J. G. van n te , een Zilveren e voor 

een mahoniehouten Slaapkamer-ameublement a ƒ
aan E. E . Prins en Co. Amsterdam, een Eere-diploma met 

Gouden e voor een notenhouten Slaapkamer-ameublement 
a ƒ

aan A. . e te , een Zilveren e vooreen 
zwarthouten Salon-ameublement a /  —; een Bronzen e 
voor een notenhouten u a /

aan C. Verwey Jr. te Amsterdam, een Bronzen e voor 
een geschilderd Slaapkamer-ameublement a /

N EN VACANT E . 

Bij . besl. is met i  aan den heer  Abr . Bredius, 
op zijn verzoek, eervol onlslag verleend als onderdirecteur  van het 
Nederl m van Geschiedenis en , en is tot onder-
directeur van gemeld m benoemd de heer  Jhr. B. W . F. 
van , commies aan het dep. van binnenl. zaken. 

Een bekwaam opzichter-teekenaar  wordt gevraagd, zie adver-
tentie m dit blad. 
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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, , , 10 Pr in s , Amsterdam 

gevraagd om dadelijk in dienst te treden, 
ook geheel vertrouwd met het maken van 
Bestekken en Bestcktcekeningen. Alleen zij 
die reeds vroeger in dergelijke betrekking 
werkzaam waren en van goede getuigen voor-
zien zijn, komen in aanmerking. Adres brie-
ven franco letter  W , bij E N . 
V A N  &  ZOON t 

 Amsterdam.

G VOO . 

Zilvere n Medaill e liiisterdai n 1*83. 
 C UT E

WATERLEID IN G BUIZEN . 
N 

E N EN. 

 twee  gedetacheer d  @ost=Jndié; 

E T &
 PARKETVLOEREN en WAUDTEGELS:

Y , § 

N  NS  Cle.
n  Cementtegels.

j . Groote voorraden.
 a

g r a t i s

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

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

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

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 Adre  te letten 

JAN . — . 
: t 402 bij  het . 

W E G VA N E J TOT 
G . 

Vertegenwoordig t IMMIEKT BOYL E &  Li m Londen . 

 000.—

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkap,>en zijn op verschillende
 geplaatst.

— In all e voornam e |»laalse n zijn  modelle n te bezichtigen . 
E s Telephonen, s , s Water le id ingen. s 

geschilderd en gebrand Glas. geschilderde Tegels, enz. enz 

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 
n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkanier-Benoodigdheden , 

Gouden en Zi lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
fl^T" e inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

G 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

KLIJN , TISSOT &
. E N ltt . 

N T N 6 VOO  8 N VAN . 



E P van alle goederen 
uit de magazijnen van den r 

. . . VAN . 
r  de perceelen vóór  Juni ontruim d 

moeten zijn, wordt alles tegen elk aanneme-
lij k bod verkocht. 

e n  3, 
zijn geopend van 'smorgens S tot 'snamid-

dags  uur.

Bestekkei. met teekeningen zijn tegen beta-
ling van  verkrijgbaa r  gesteld bij  de 
firma  J F. , Boek-en Pa-
pierhandelaar  te Nijmegen. 

Aanwijzin g op g den  Apri l 
des nam.  uur  op het terrein bij  het -

n te Nijmegen. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij 

den architect .  te 's Gra-
venhage. 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1883. 
T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN. 
N 

E . 

The St.Pancras n Work 
Company. . 

FAB

n Trappen 

Eerst e l'ri.js : GOIWEX MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam . 1884. 
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 Sta l  Bo x

e ('atulogiissei i op 
aanvrage . 

JAN HAMER. — A M S T E R D A M . 
W E G VA N E J TOT 

G .

Vertegenwoordig t  W i l l i ; . . 

E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht . 
voo r Personen , (ioederen , Spijzen , enz. enz. 

Y &  C ° , . 

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

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

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

C J e l i e ve o p V o o r n a a m eu A «1 i - «w t e l e t t en 

E T & . 
Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNEK te Londen , 

 en 
, 

- GLASMOZAIE K -

V : 

Uitgave van  te

 VOO

 /1.75  ƒ 1 . 50  ƒ 0 . 80 

Verkrijgbaa r  bij  de meeste Boekhandelaren of tegen Postwissel bij  den Uitgever. 

t is een bekende waarheid—en de ervaring leert het dagelijks — dat elk vakman, 
in de uitoefening van zijn beroep of bedrijl , zekere hulpmiddelen behoeft die hem hoe 
langer  hij  ze gebruikt meer  en meer  onmisbaar  worden. e uitgaaf van dezen r 
bewijst zulks in toenemende mate; het aanzienlijk debiet, dat met elk jaar  eene grootere 
oplaag noodzakelijk maakt, toont duidelij k aan, dat deze Agenda in eene bestaande 
behoefte voorziet, een betrouwbare Gids blijk t te zijn en door  elkeen, die op eenigerlei 
wijze tot het bouwvak in betrekking staat, gaarne geraadpleegd wordt. , niet alleen 
dat het de voornaamste zaken met betrekking tot de Burgerlijk e Bouwkunde, Verlichting , 
Verwarming, Ventilatie, Bouwmaterialen, , Post- en Telegraalwezen, n 
en Gewichten, wettelijke bepalingen op het Bouwen, Stoomwezen en Zegel, Watergetijden, 
Geodesie, Afstand en , op eene beknopte duidelijk e wijze behandelt, maar 
bovendien bevat het een bijgewerkte Naamlijst van het korps s en Opzichters van 
den Waterstaat, Gemeente-Architecten en , s en Verificateurs en -
meters bij  het , verschillende Spoorwegen en andere Technische n en 

, benevens een e van Nederland, waarop de Spoor- en Tramwegen 
— tot heden bijgewerkt — voorkomen. t vertrouwen kunnen wij  dit zakboekje aanbevelen, 
want 't geen deze r  van de gewone notitieboekjes doet onderscheiden, is niet 
alleen het bovengenoemde, maar  ook de practisch ingerichte Agenda, bestaande uit p. m. 

 pag. blanco geruit papier  in millimeters, waarop de datums vermeld staan, en de noodige 
ruimt e is gelaten, om aanteekeningen of afbeeldingen te maken, 't s een onmisbaar 
Zakboekje voor  ieder  vakman. All e vragen betreffende zijn vak zullen steeds op bevre-
digende wijze in dit boekje beantwoord worden. 

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

t
E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 don Offloe: 

 Queen Victoii a Street E. Y S &  C°. 

Abonnementspr i js \,»n Nederland,  p. p. f e 

(hij  vooruitbetaling)  p. p./  voor  het Buitenland il>ij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f  Afzondert Nummers voor  lang de voorraad strekt  ('ts. 

: n betreffende de maatschappij. — e tentoon-
stelling in de akademie te Amsterdam. — e overbrugging van het kanaal 
tusschen Engeland en Frankrijk . — Verslagen van de vergadering der 
afdeeling 's Gravenhage,  Apri l  - - Prijsvragen. — Binnenlandsche 
berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. — Bericht. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

 Een schilders-atelie r met behuizing , op het land , 

II. Een monumental e steene n spoorweg-viaduct , voo r 

dubbe l spoor , 

 Een Belvedère , 

.22. 
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G ,  Apri l n zijn o. a.

schrijven van het Bestuur  der  Vereeniging  te e 

om, naar  aanleiding van een bij  haar  ingekomen schrijven van 

eenige leden, aan de Afdeeling der j  en de Vereeniging 

 in overweging te geven zich gezamenlijk te 

wenden tot het Bestuur  van het k Zoölogisch Botanisch 

Genootschap alhier, of tot de zich gevormd hebbende feestcom-

missie, met het verzoek te willen nagaan, of het mogelijk zoude 

zijn, den muziektempel, welke bij  gelegenheid van den gedenkdag 

van het  jari g bestaan van dat Genootschap, door  de leden zal 

worden aangeboden, slechts onder  zoodanige gewijzigde vormen 

te aanvaarden of aan te bieden, dat deze kiosk daardoor  de waar-

borgen zal bezitten, den kunstsmaak der  leden te zullen bevorderen, 

iets, wat van een uitvoering volgens het gepubliceerde ontwerp 

bezwaarlijk kan gezegd worden. 

n verband met dit besluit en den beperkten tijd , zoude het

het Bestuur  van Architectur a hoogst aangenaam zijn, indien alsnog 

op de vergadering van  dezer  dit schrijven in behandeling kon 

worden genomen." 

e heer  Joh. s Jr. kan als lid yan de jur y voor  de be-

oordeeling van den aan te bieden muziektempel tot zijn genoegen 

medecieelen, dat de geëxposeerde teekening tot het verlangde doel 

niet in aanmerking zal komen en het voornemen bestaat eene 

prijsvraa g daarvoor  uit te schrijven. Op voorstel van den Voorziter 

wordt naar  aanleiding daarvan besloten, aan de Vereeniging 

Architectur a en niet aan het Bestuur  van het . Z. B. Genootschao 

op deze zaak te antwoorden met de mededeeling van den heer 

, terwij i alsdan latere voorstellen in overweging zullen 

worden genomen. 

e Voorzitter  geelt alsnu het woord aan den heer . Fles. 

Nadat de heer  G. J. , dus vangt spreker  aan, alhier  in 

het afgeloopen jaar  zeer  belangrijke mededeelingen deed en regelen 

aangaf voor  de bepaling van de  en  voor  trappen, had 

hij  (spreker) de toen aangegeven schaal nagegaan en was hij  tot 

de overtuiging gekomen, dat die bezwaarlijk altij d was toe te 

passen. r  eene teekening lichtte hij  zulks toe. Ook het ver-

drijve n der  treden, destijds door  den heer e evenzoo behan-

deld, had bij  den heer  Fles in de praktij k bezwaar  ontmoet, het-

geen door  plattegronden van trappen werd toegelicht; terwij l 

door  zeer  zuiver  uitgevoerde modellen mede het  der 

trapleuningen werd opgehelderd. 

Na den heer  Fles dank te hebben gebracht voor  zijne mede-

deelingen geeft de Voorzitter  in overweging om wegens het 

spoed eischende van de zaak, eerst te behandelen: het mandaat 

aan de afgevaardigden naar  de vergadering Art i et . 

Nadat door enkele leden over  de zaak alsnog van gedachten 

gewisseld werd, wijst de Voorzitter  met nadruk op, dat er  wel 

afgevaardigden zullen benoemd worden, doch dat men volstrekt 

nog geen besluit behoeft te nemen; ook, al gaat men niet met 

Art i et e mede, zullen die heeren toch toegelaten worden 

n de vergadering van den 9en t j.l. , zegt de heer  J.v. . 

daarop, is besloten naar  de a.s. vergadering van Art i et e 

twee afgevaardigden te zenden, die van wege de Afdeeling een 

mandaat zullen verkrijgen .  nauwkeurige studie van wat over 

deze zaak is gezegd en geschreven, neem ik , teneinde het debat 

binnen bepaalde grenzen te beperken, de vrijhei d eenige punten 

aan het oordeel der  vergadering te onderwerpen, naar  aanleiding 

* 

van de vele bezwaren, verbonden aan het trouwens goede doel 

der genoemde Vereeniging, tn stel ik daarom voor  de volgende 

motie: e Afdeeling 's Gravenhage der j  tot be-

vorderin g der  Bouwkunst, uitgenoodigd door  de Vereeniging 

«Art i et e te 's Gravenhage, om afgevaardigden te zenden 

«naar eene door  haar  op te roepen vergadering, teneinde te be-

pslissen over  het onbekende voorstel; 

«Overwegende, dat het voorstel van de Veieenigiging Art i et 

e hoofdzakelijk ten doel heeit het organiseren van 

«examens of proefwerk voor  den handwerksman, zoowel patroon 

«als knecht; 

«overwegende, dat in onzen lij d voor  ieder, die daartoe de be-

«kwaamheid heeft, de gelegenheid openstaat, om dit door  daden 

»te bewijzen; 

«overwegende, dat buitendien de plaatseli]ke toestanden in greote 

«en kleine gemeenten en in verschillende deelen van ons land, 

«zoodanig uit elkander  loopen, dat uniformitei t of vergelijkin g van 

«proeven of examens zal blijken geen doel te treffen; 

odat door  het organiseeren van- en voldoen aan- examens of 

«proefwerk niet de minste waarborg wordt gegeven van vooruit-

«gang op maatschappelijk gebied en het dus te vreezen is, dat 

«vele teleurstellingen zullen worden bereid; 

«dat wel het peil van bekwaamheid door  examens of proeven kan 

«worden bepaald, maar  door  examens zelf, niet worden verhoogd; 

«Geeft in overweging aar. de Vereenigirg Art i el , 

«om zich aan te sluiten bij  de pogingen in het werk gesteld 

«door de j  tot Nul van 't Algemeen en andere Ver-

«eenigingen, lot het verkrijgen van een goed  hetgeen 

«bijn a zonder  onkosten kan worden tot stand gebracht."" 

e leden komen achtereenvolgens op de verschillende 

punten in die motie terug, waarbij  vooral het  meer 

uitvoerig werd behandeld, en ten laatste werden zij  op voorstel 

van den heer  van h Jr. door  den Vooizitter  in stemming ge-

bracht All e punten werden met groote meerderheid aangenomen. 

a overgaande tot de benoeming van afgevaardigden, 

naar  tie op  dezer  aangekondigde vergadering, werden daarvoor 

aangewezen de heeren F. . van n (Voorzitter ) en J. van 

h Jr. steller  der  motie, welke heeren die opdracht aanvaardden. 

Vervolgens deel'  de Voorzitter  mede, dat aanwezig zijn de pro-

gramma's der  prijsvragen, uitgeschreven door  de Afdeeling, dank 

zij  de goede zorgen der  daartoe benoemde Commissie, de heeren 

W . B. van , J F. . Frowein en F. S. Stoltefus; 

als: le  Een ingang tot eene e begiaaf-

plaats, met doodgiaversworing, wachtkamers en lijkenhuis; 

 Een drinkfontei n in een park ; en 

 Eene teekening van een geschilderd plafond 

voor  eene huiskamer. 

Ter mededinging van de ie. worden uitgenoodigd alle leden 

der . tot bevordering der  Bouwkunst en de leden der  Afdeeling 

's Gravenhage, tot de andere alleen de leden der  Afdeeling. 

e programma's zullen aan de leden, het Bestuur  der -

schappij  en de Zuster-Afdeelingen, worden toegezonden. 

Ten laatste leest de Secretaris voor  het rapport van de Com-

missie, zijnde de heeren G.  Bauer  Jr., . J. Aarsse en 

. W . G, , benoemd ter  beantwoording van dc vraag: 

«Welke maatregelen moet men treffen om met goed gevolg op Port-

land cementbepleistering te schilderen (verwen), luidende als volgt: 

e Commissie voornoemd, is van oordeel en heeft door  onder-

vinding bevonden, dat een droge muur, met goede cement be-

pleisterd, welke bepleistering eveneens goed droog is, zonder 

eenig bezwaar  kan beschilderd worden, zonder  dat de opgebrachte 

verf zal loslaten of bladderen. Zij  heeft daarom gemeend de proef 

te moeten nemen op cementbepleistering, die niet ten volle droog 

was, op een muurvlak , ten deele met Engelsche ten deele met -

sche cement bepleisterd, haar  afgestaan door  het geachte lid der 

Vereeniging den heer  J. van h Jr. 

e muur, waar  langs eene sloot, bevindt zich aan de werk-

plaats van genoemden heer  in de e ;  dagen na de 

bepleistering, den n November  begon de commissie hare 

proefnemingen; door  den heer . W. C. n werd de muur-

vlakte verdeeld in  vakken en als volgt behandeld: 

e vakkeu  tot eu met  is Engelsche ceuientbepleisteriug. 
e vakken  tot en met  is e cementbepleistering. 
 tweemaal met zwavelzuur bestreken,  maal met loodwitverf beschilderd' 

ossenèl. eu kalk 

 zonder  voorbehoedmiddel 
 tweemaal met

 kalkolith

 ossenbt. en kalk

 eaneloi „

Na het aanbrengen der  voorbehoedmiddelen voornoemd, deed 

zich reeds vermoeden welke vakken het beste resultaat zouden 

opleveren; die welke met zwavelzuur  bestreken waren, waren met 

een paar  dagen vri j  gelijk van kleur  en veel lichter  geworden; 

die met kalkolit h en die met ossenbloed en kalk . waren bijn a 

gelijk van aanzien en met groote bonte vlekken opgedroogd; de 

canelot was, hoewel zij  er  met veel moeite en zorg was opgebracht, 

den volgenden dag geheel gerimpeld. Ook op de eerste verflagen 

vertoonden zich dezelfde verschijnselen. 

e winter  met zijn alwisselend vries- en dooiweder, heeft zijn 

invloeden doen gelden, totdat den  Februari  de commissie 

voornoemd zich op de plaats der  proefneming vercenigde en den 

toestand der  vakken als volgt constateerde. 

N° .  en c verf is goed aan de cementbepleistering ge-

hecht, heeft hare kleur  behouden, doch vertoont hier  en daar 

schilfervlakken. 

N° .  en e verl is voor  het grootste gedeelte los 

van de cementbepleistering, is gebiadderd en geschilferd, terwij l 

z ; eenige elasticiteit behouden heelt. 

N ° . e verf is, evenals bij  de vorige vakken, los, geblad-

derd en geschilferd; de losse verf is echter  hard en broos, terwij l 

de rimpels van de  nog zichtbaar  zijn. 

N° .  en n de  genoemd worden: cie verf is 

 aan de cementbepleistering gehecht en heeft hare kleur  zeer 

 behouden, terwij l zich geen spoor  van bladders of schil-

fers vertoond. 

N° .  en e verf is gebladderd en gedeeltelijk 

los van de cementbepleistering, zonder  echter  geschilferd te zijn; 

zij  is weder  elastisch. 

N° .  en e verf is gebladderd en is gedeeltelijk los van 

de cementbepleistering; de verf is echter  hard en broos en bij 

N° .  vertoonen zich weder  de rimpels der

Zoodat de commissie voornoemd concludeert, voor  zooverre dit 

nu reeds geschieden kan, dat bij  het aanbrengen van cement-

bepleistering en beschildering daarvan, aanbeveling verdient: 

ie t gebruik van goede cement en met het oog op de be-

schildering . 

t bestrijken der  bepleistering niet  alvorens 

met de beschildering aan te vangen. 

Aldus opgemaakt den  Febr.

door  de Commissie voornoemd: 

(get) G. .

 J.

. W. C.

Na eene korte bespreking der  resultaten van dit uitgewerkte 

stuk, bracht de Voorzitter  aan de commissie, ook namens de 

vergadering, dank voor  de met zooveel zorg genomen proeven, 

en sloot de vergadering, met den wensch de leden op de eerst-

volgende vergadering in October  a.s. weder  te mogen ontmoeten. 

r  het Bestuur  der  Akademie van Beeldende n en 

Technische Wetenschappen te , is een prijsvraa g uit-

geschreven, waarvan het onderwerp is: een «getuigschrift." 

. 

Art . t Getuigschrift moet eene hoogte hebben van . 

bij  eene breedte van . en geschikt zijn om op de helft te 

worden gereproduceerd. 

http://liaur.it


n de Teekening moeten de volgende woorden voorkomen: 

Art . e vorm der  letters is ter  keuze van den ontwerper. 

e behandeling der  Teekening moet echter  zoodanig zijn dat 

zij  kan gephotolithograleerd worden. Er  mogen dus geen gewas-

schen tinten in voorkomen, terwij l de Teekening met de pen in 

zwarte lijnen moet worden uitgevoerd. 

Art . e Teekeningen worden in handen van het Bestuur 

gesteld, die een lur y van beoordeeling uit zijn midden benoemd. 

Art . t beste en der  bekrooning waardig geachte ontwerp 

zal worden gephotolithografeerd en aan den ontwerper  een ge-

tuigschrift , benevens Vijfti g Gulden worden uitgereikt. 

Art . n er  meer  dan een ontwerp is dat door  de Jury 

der bekrooning wordt waardig gekeurd, beslist het lot. 

Art .  Ontwerpen, die geheel of gedeeltelijk gecopieerd zijn 

naar  uitgevoerde of in druk verschenen ontwerpen, zijn van alle 

mededinging uitgesloten 

Art .  All e ontwerpen blijven het eigendom der  inzenders, 

behalve het bekroonde ontwerp, dat in het Archief der  Academie 

zal worden bewaard. 

Art .  Elk ontwerp, dat bij  besluit der  Jury bij  meerderheid 

van stemmen genomen, blijk t in strij d te zijn met het programma, 

wordt van de mededinging uitgesloten; evenzoo de ontwerpen die 

na den gestelden datum inkomen. 

Art . e uitspraak der  Jury is onherroepelijk en geschiedt bij 

meerderheid van stemmen. 

r  mededinger  verklaart , door het feit der  inzending van 

zijn ontwerp, dat hij  zich aan de uitspraak der  Jury onderwerpt. 

Art . e ontwerpen worden ingewacht vóór of op ultimo 

i  aan het adres van den Secretaris van de Academie 

van Beeldende n en Technische Wetenschappen, Coolvest, 

te . 

Zi j  moeten voorzien zijn van een motto en van een verzegelden 

naambrief met adres, waarop aan den buitenkant datzelfde motto 

moet voorkomen. 

t motto en het adres mogen niet door  den ontwerper  zelf 

worden geschreven. 

Art . e ontwerper  mag, onder geen voerwendsel, zich be-

kend maken aan de Jury. t hij  dit , dan wordt zijn ontwerp 

ter  zijde gelegd en blijf t buiten mededinging. 

Art .  Na de bekrooning worden alle ontwerpen, gedurende 

acht dagen, voor  de leden der  Academie en belangstellenden 

tentoongesteld. 

Art . e niet bekroonde ontwerpen worden na de tentoon-

stelling, zoo spoedig mogelijk, aan het adres teruggezonden. 

. W . . 's JACOB,

. ,

Op de prijsvragen, door  de Afdeeling Amsterdam van de -

schappij  tot bevordering der  Bouwkunst uitgeschreven, zijn de 

volgende antwoorden ingekomen. 

« prijsvraag: Een ontwerp voor  een bier- en s met 

uitzichttoren in een park

 motto: |G. v. B. |,  teekeningen. 

 o Cambrinus,

 » ,  « en memorie. 

 Wat thans niet is kan eenmaal zijnd . , 
'  teekeningen. 

e grootste zelfs was eertijds klein \ 
5- » Vlijt ,  teekening en memorie. 

11= prijsvraag: Een schriftelijk e oplossing van de vraag: e 

zal onze woonkamer het best verlicht, verwarmd en gemeu-

bileerd worden. 

 motto: Sanitas. 

t verslag over  prijsvragen zal vóór  Algemeene -

vergadering worden opgemaakt en daar  ter  kennisneming worden 

gelegd. 

e ingezonden antwoorden zijn in handen gesteld van  Jury, 

bestaande uit de heeren . P. Berlage Nz., . n G.Pzn. en 

 J Wolier . 

e waarneming van de betrekking van hoofd-ingenieur  van den 

Waterstaat in de prov. Utrecht, is tijdelij k opgedragen aan den 

ingenieur  Th . Bleckman, te Utrecht. e overleden hoofd-ingenieur 

t was met het beheer  der  beide provinciën Noord-

d en Utrecht belast. 

e Gemeenteraad van t heeft eene subsidie van 

 aan het kerkbestuur  van St. Servaas verleend, ter  gedeel-

telijk e voorziening in de herstellingswerken van het kerkgebouw. 

n de tweede helft van i zal voor  de vervullin g van de 

betrekking van aspir.-ingenieur  van den waterstaat een vergelijkend 

onderzoek plaats hebben. Tot dit onderzoek worden toegelaten 

Nederlanders, die een voldoend examen als civ.-ingen. hebben 

afgelegd aan de Polyt. school te , mits zij  op  Juni

niet ouder  zijn dan  jaar. 

t onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste mechanica 

en de kennis van werktuigen; de kennis van bouwstoffen, ge-

bruikelij k zoowel voor  bouwkundige als waterbouwkundige werken; 

de waterbouwkunde; de burgerlijk e bouwkunde, voor  zoover  be-

treft de constructie van eenvoudige gebouwen ; het landmeten en 

waterpassen; het administratief recht betreffende den waterstaat; 

het situatie-, ornament- en handteekenen, benevens het teekenen 

van voorwerpen tot de waterbouwkunde behoorende, waarvoor  over-

legging van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen gevorderd wordt. 

Zij , die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te onder-

werpen, moeten vóór i a.s. daarvan aan het dep. van Water-

staat, l en Nijverheid doen blijke n bij  op zegel geschreven 

adres. Zie verder  de  no.

e examens der  Polytechnische school vermeld onder  B en C 

in de artt .  van de wet op het r  Onderwijs, 

zullen in de maand Juni a.s. te t worden afgenomen. 

Wi e een of meer  dezer  examens wenscht af te leggen, moet 

zich daartoe vóór i e.k. schriftelij k bij  het t van 

Binnenlandsche Zaken aanmelden, met nauwkeurige opgave tot 

welke examens hij  verlangt te worden toegelaten. , die slechts 

een gedeelte van een der  examens B wenscht af te leggen, heeft 

hiervan mede in zijn verzoekschrift te doen blijken . 

Bij  de aanmelding tot de examens B moet worden overgelegd 

het getuigschrift wegens voldoend afgelegd eind-examen der 

hoogere burgerschool met -jarigen cursus, vermeld in art.

en bij  de aanmelding voor  de examens C het getuigschrifs wegens 

voldoend afgelegd examen B, vermeld in de artt .  der 

genoemde wet. 

e internationale tentoonstelling te Brussel zal officieel geopend 

worden op Salurdag den  Juni a.s. 

Z. . de g heeft gisteren het besluit geteekend, waarbij  het 

nieuwe e is samengesteld, en waaruit thans met zekerheid 

blijkt , dat tot r  van Waterstaat, l en Nijverheid is 

benoemd, de heer  J. P. , r  van den Provin-

cialen Waterstaat in . 

N EN VACANT E . 

e civiel-ingenieur . van Oordt, te , is benoemd 

tot tijdelij k adjunct-ingenieur  bij  den algemeenen dienst van den 

Waterstaat te 'sGravenhage (afd. riviervaart. ) 

Aan den heer  Verweij, ingenieur  van den waterstaat te Vucht 

is, in verband met zijne benoeming tot hoofdingenieur  bij  de Zuid -

Afrikaansche Spoorweg , met ingang van t i een 

verlof van  jaar  verleend. 

Al s opvolger  van den heer  Verweij , is met ingang van i 

aangewezen de heer  Steijn Parvé, ingenieur  van den waterstaat 

te k van . 

. 
e Tentoonstelling van Bouwkunst wordt den »<»n dezer  geopend. 

r  W P. V A N  &  ZOON 
te 'sGravenhage, is zooeven uitgegeven: 

. . , 

proeve van een historisch-bibiiographisch 
overzicht van  op het 
gebied der d  (van de oud-
heid tot  Een deei in gr. octavo

0,,

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-Benoodigdheden , 

Gouden en Zi lveren . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
 eu
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n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat

1 5 

33 

S 

> i 
-S3 
O 
03 

i i 
II 

C O 

 O l

r 
OS Si. 

o

.Er = 

 5 

= 0 el 

g a

d 

2 £  e 

SS 

JAN HAMER. — AMSTERDAM. 
: t 402 bij  het . 

GEBOUW E G VAN E J TOT G 
T 

Geheel e Waterleidinge n in gebouwe n in verbindin g met 

systeem  systeem Chunoit 
A TE , N E TE , E . , ENZ. 

Voor  het oppersen, filtreeren en verdoelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs.

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) O'er  een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper  is als de tot nu toe gevol.de wijze van watervei deeling enz. 

 waar  dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage vei strekt.— 
s Vent i lators , s Telephonen, E s , s 

gebrand en geschi lderd Glas, geschilderde Tegels, enz. 

 &
Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNER te Londen . 

leveren in u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

 en 

. 

- GLASMOZAIE K 

 t

(Systeem E ) Amsterdam 
l>eze warmwaterverwarniin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zieh aan i n de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

Amsterdam.  de 

, )

; , — .

, Vossius-

straat. — e , (huis). , (huis). — . 

. , (huis).

 de , (huis).

, (huis.)

 de

(kantoren). 

.

Bot terdam. e  P. , (huis). — . , (huis). — 

. (kantoren). 

Baarn. . . (villa). 

Zaandam. e .  villa ) 

A rnhem . . , (villa). 

. e . |. . W. , (huis. n Copes van Cattcnburg.) 

.

Amsterdam . Weteringschans. , Plantage. — 

 Prins ,  kamers). — de .

 & . (kantoren). — P. , t (huis). — 

. . e Bingerden). 

. e . J. , (huize de Cloeze). 

. e . . , d ,

Weesp. e .  W.  (villa). 

Amsterdam. e . . , (huis). 

. e . , (villa). 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t 
. e . , (villa). 

Nijmegen. e . , (villa). 

Amsterdum. A .  G B z . , A r c h i t e c t , ( n i e uw h u i s ). 
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Op g den l « t c n i  des 
namiddags ten  ure. aan het Centraal-
bureau der j  tot Ex iloitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek N°.

E 

e besteding geschiedt volgens  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  Apri l 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r  W.

E S te  en is op  aan-
vraag (per  brief), 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 
den r  voornoemd. 

Aanwijzin g zal geschieden den  Apri l 
 ten  ure des voormiddags. 

, den 8d=n Apri l

E N E N 
TE ROTTERDAVI. 

P R I J S V R A A G 
, 

l-Oxploit :it i<> n vnn «lo Val Travors. 

NITUURL. ASPHALT 
'l'

A M S T E R D A M 

Bestekken met teekeningen zijn tegen beta-
ling  verkrijgbaa r  gesteld bij  de 
firm a J. F. , Boek-en Pa-
pierhandelaar te Nijmegen. 

Aanwijzin g op g den  Apri l 
des nam.  uur  op het terrein bij  het -

n le Nijmegen. 
Nadere inlichtingen  te bekomen bij 

den architect .  te 's Gra-
venhage. 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h n

. 
Agent vooi n .

,. A.Jandge-, te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
-trekt worden.

tiet-oinpriiueenle  Asphal t wegen en dtt o Dorse n vloere n  Werken in Asplialt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatiiig-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Magazijuvloeren . Gangen Veranda' s Hrug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fiindeeringen , stallen , enz., enz,, enz. 

Verkrijgbaa r  in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 ,. breedte, 

35 „  dikte. 

Behalve  bieden dez.e parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeelen aan:

 (kraken) en 

 omdat het hout 

ui t één stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland,

; E T &  C i e. 

O  é

g Groote voorraden.

O O S T I 

Zilvere n Medaill e Amsterda m 1*8,1. 
T E

W A T E R L E I D I N G BUIZEN. 
N 

E N 

e d dulden. 
 0ost-Jndiè

twee d . 

lr̂ .vs>i& . 
jaiiE: : : ' .„^Uaia^-^_..._^:: . : . ^ _ i *  |«i- ' 

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

t
E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p. p.  voor e 

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

fr . p. p. f — Afzonder]. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts. 

: Agenda van de  Algemeene Vergadering. — Begrooting van ontvangsten en uitgaven over  het jaar  — Bij  de plaat. — 
Over  den invloed van zout bij  de uitwerkin g van vorst op portland-cement mortels. — Verslagen van de vergaderingen der  vereenigingen Art i et 

e  en Architectur a te 'sGravenhage  Apri l — Prijsvragen.— n uit den rechtszaal. — Binnen- en Buitenlandsche 
berichten. — Berichten. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Circus Oscar  Carré te Amsterdam. 

e  Algemeene Vergadering zal gehouden worden op Woensdag den , des avonds ten  ure, en op g 

den i  des voormiddags ten  ure, in het k Gebouw. 

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g va n 30 M e i . 
 Opening der  Vergadering. 

 Verslag van het Bestuur  over  het afgeloopen k jaar, en over de Buitengewone Bestuursvergadering van 

 Apri l jl . 

 Verslag van den Penningmeester. 

t der  Commissie voor  het nazien der g en Verantwoording van den Penningmeester, over  het afgeloopen jaar. 

. Benoeming eener  Commissie van dri e leden tot stemopneming, door  den Voorzitter . 

6. Verkiezing van twee Bestuursleden. 

 Verkiezing van een Voorzitter . 

g der  conclusien van het t van beoordeelaars der  Prijsvragen. 

 Uitreikin g der  bekroningen voor de Prijsvragen. 

 Behandeling der  Begrooting voor

11. Bepaling van de plaats der  September-Vergadering. 

A g e n d a voo r d e V e r g a d e r i n g v a n 31 M e i . 

 Voordracht van den r  Jacob F. . Onderwerp: Amsterdam in nood. 

e over  vragen of voorstellen, door  het Bestuur  of de n op de Vergadering gedaan. 

 Voorstel van het Bestuur tot het vaststellen van algemeene bepalingen voor  het honorarium van architekten. 

 Sluiting der  Vergadering 

Na afloop der  Vergadering op i zal voor  de leden gelegenheid bestaan, tot het in oogenschouw 

nemen van de volgende gebouwen: 

t k Paleis op den . 

t Centraal Personenstation. 

t nieuwe Concertgebouw. 
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N VA N . 

 ET . 's Gravenhage  April . n hel Gebouw der 

e werd j.l . Zaterdag de vergadering gehouden, ten einde de 

bekende motie te behandelen »het afleggen van proeven voor 

patroons en werklieden.'' n Januari j . l . had de Vereeniging 

A. et . zich tot verschillende andere vereenigingen en corporatien 

gewend, met verzoek zich te doen vertegenwoordigen op deze 

vergadering. 

Aan deze roepstem hadden  vereenigingen op het gebied van 

kunst, kunstnijverheid en van takken van gewone nijverheid ge-

hoor  gegeven, en hunne afgevaardigden gezonden. Zoo waren 

vertegenwoordigd : het Bestuur  der j  tot bevordering 

der Bouwkunst; de Afdeelingen 's Gravenhage, , , 

van bovengenoemde ; het Genootschap Architectur a 

et Amicitia e te Amsterdam; de Vereeniging Architectur a te 

's Gravenhage ; de Afdeelingen , 's Gravenhage, van de -

schappij  ter  bevordering van Nijverheid; de Afdeeling Utrecht 

der Vereeniging ter  bevordering van l en Nijverheid; de 

Afdeeling 's e der j  voor - en Fabrieks-

nijverheid ; de Afdeeling t der  Vereeniging voor  Fabrieks-

en ; de g Christiaen 

s te Amsterdam; de 's Oravenhaagsche Boekhandelaars-

Vereeniging: de 's Gravenhaagsche g 

de Ster; de e Ambachtsschool; de Algemeene 's Graven-

haagsche Werklieden-Vereeniging; en de Zivolsche Werklieden-

Vereeniging. 

e heer  J. J. van Nieukerken, Voorzitter  van A . et , trad als 

leider  der  vergadering op. 

Na de opening der  vergadering werd mededeeling gedaan: 

 van een schrijven van de «Vereeniging tot bevordering van 

den bloei van alle ambachten of vakken, welke in betrekking 

staan tot de bouwkunst" , te , waarin wordt te kennen 

gegeven dat deze Vereeniging besloten had geen afgevaardigden 

te zenden, en dat zij  met het voornemen van A . et . niet konde 

medegaan; 

 van een schrijven der  Vereeniging tot bevordering van 

Bouwkunst te Groningen, bevattende de mededeeling dat door 

deze Vereeniging eene motie was aangenomen, waarbij  de wensch 

werd uitgesproken, dat diploma's van bekwaamheid zouden wor-

den gegeven, voornamelijk echter  aan architekten. 

Nadat de Voorzitter  de aanwezigen hartelij k welkom had gehee-

ten namens de Vereeniging A. et , daarbij  zijn dank betuigende 

voor  de reeds ondervonden belangstelling, leidde hij  het debat in. 

j  zeide dit niet zonder  huivering te doen, daar  het doel, hetwelk 

men op het oog had, van zeer  ingrijpenden aard was. e zaak 

zelve was overigens niet iets nieuws, want reeds meermalen en 

elders was het openen van gelegenheid aan patroons en werk-

lieden om proeven van bekwaamheid af te leggen, ter  sprake 

gekomen. Spreker  meende, dat de oorzaak hiervan is gelegen in 

den min gunstigen en dus niet gewenschten toestand waarin èn 

de ambachten, èn de beoefenaren daarvan zich bevinden. n 

kon niet ontkennen, dat de kunstwaarde van het werk in den 

tegenwoordigen tij d sterk achter  stond bij  die van vroeger  tijden. 

Vroeger  toch sprak de toewijding van den ambachtsman tot zijn 

vak uit menig, thans nog bestaand werkstuk, terwij l het blijkt , 

dat in den tegenwoordigen tij d de vakman weinig liefde voor  zijn 

werk gevoelt. j  moet nog in aanmerking worden genomen, 

dat door  veranderde maatschappelijke toestanden langzamerhand 

een geest is ontstaan, in menig opzicht niet geleidelijk genoeg en 

waarvan het gevolg is. dat aan de goede verhouding tusschen 

den patroon en den werkman schade is toegebracht; men zal dit 

kunnen opmerken op het gebied van alle vakken. Ook dit is 

een der  eerste redenen waarom het peil der  verschillende vakken 

is verlaagd. Thans, nu men reeds geruimen tij d op middelen zint 

om dit peil weder  te verhoogen, achtte s r . het niet meer  dan 

natuurlijk , de aandacht te vestigen op een middel als het leve-

ren van proefstukken. Zoo iets wordt vereischt bij  de meeste be-

trekkingen, maar geenszins voor  de ambacht n. Vroeger daaren-

tegen werd het bepaald voorgeschreven. 

Spreker wees op de pogingen die men in den tegenwoordigen 

tij d beproefde om tot een beteren toestand te komen, en wees 

daarbij  op den toestand van den werkman in den glldentijd , en de 

maatregelen die toen in zwang waren om diens lot te verbeteren. 

e inrichtingen als de hedendaagsche levensverzekeringen 

en verzekeringen tegen ongelukken bestonden reeds in den tij d 

der gilden, hoewel gewijzigd, in den vorm van kassen. Arbeiders-

raden, die men thanr  wenscht te zien opgericht, had men eveneens 

bij  de gilden, toen alle geschillen tusschen patroons en werk-

lieden werden beslecht door  de hoofdlieden der  gilden. 

n dienzeltden tij d was het afleggen van proeven een vereischte 

j  om als patroon te kunnen optreden. Thans is dit echter  niet het geval. 

Spreker  achtte het echter  in den tegenwoordigen tij d even nood-

; zakelijk als vroeger, niettegenstaande de herhaalde tentoon-

stellingen, prijsvragen, wedstrijden, enz., eenigermate overeen-

kwamen met het maken van het gilde-proefstuk. 

Om patroon te worden is in dezen tij d slechts noodig een weinig 

kapitaal te bezitten, of krediet. Aan den man die eenmaal als 

zoodanig optreedt, vraagt het publiek niet op welke wijze hij 

 zijn vak heeft geleerd. En dan nog is 't de vraag of hij  het 

! werkelij k grondig kent. Zoodoende kunnen onbekwame werklieden 

met hun meesters concurreeren of zich in hun plaats dringen. 

Elders neemt men waar, dat handelaars groote winsten aan 

bekwame werklieden onthouden, door uit het buitenland ontvan-

 gen werkstukken, soms voor  eigen werk, te verkoopen. Vele goede 

werklieden zijn daardoor  genoodzaakt stil te zitten, terwij l soms 

knoeiers voordurend geld kunnen verdienen door  hun aan beun-

hazen geleverde werkstukken. Zij  ontvangen dikwijl s meer  op-

drachten dan bekwame lieden, omdat zij  tegen lager  loon en met 

slechtere materialen werken. 

Zonder  te willen tegengaan, dat men een beroep kan uitoefenen 

! indien men niet kan bewijzen daarvoor  bekwaam te zijn, is bet 

streven van A. et , om den bekwamen werkman de gelegenheid 

te openen meer  vooruit te komen dan de onbekwamen. t 

publiek moet daarom weten tot wie zich te wenden. 

Ten slotte verzocht spreker, dat de vergadering haar  gevoelen 

zou kenbaar  maken over  de vraag: of het wenschelijk was, dat 

patroons en werklieden in de gelegenheid werden gesteld de be-

doelde proeven van bekwaamheid af te leggen. 

e afgevaardigde der  Vereeniging Chr . s ondersteunde 

 het princip e van proefaflegging. 

Uit het hierop volgend debat bleek, dat velen van oordeel 

waren, dat reeds genoegzaam de gelegenheid bestaat voor  allen, 

om bewijzen van hun bekwaamheid te geven. Op de vraag of 

een officieeie proefaflegging we: d gewenscht, antwoordde A . et . 

dat men ter  wille van het publiek gelegenheid wilde zien open-

gesteld voor  zich vestigende patroons, enz. om proeven van bekwaam-

heid te geven; op de vraag van een ander  omtrent de organisatie 

var. het stelsel, antwoordde de Voorzitter , dat men één corporatie 

wenschelijk achtte, over  't geheele land vertakt. Eén hoofd-comité 

zou in elke stad sub-commission moeten benoemen, bestaande uit 

bekwame mannen; hij  die een proef wil ondergaan moet zich 

aanmelden bij  een sub-commissie, die haar  advies na onderzoek 

aan het hoofd-comité opzendt. 

Over' het al of niet wenschelijke van een dergelijke organisatie 

werd breedvoerig gesproken; eindelijk legden de afgevaardigden 

uit t en Zwolle de verklarin g af, dat zij  het beginsel van 

proefaflegging konden beamen. e laatste achtte een proefstuk 

wenschelijk zooivel voor  den patroon als voor  den werkman; en 

indien A. et . zou kunnen bewerken, dat het k diploma's van 

bekwaamheid uitieikte, dan zou de Vereeniging een goed werk 

hebben verricht , want ook hierdoor  zouden vreemde werklieden 

kunnen geweerd worden. 

Ook de afgevaardigde der  Afdeeling n van de j 

tot bev. der  Bouwkunst verklaarde het streven van A. et 1. te 

ondersteunen ; daarentegen achtte de afgevaardigde der  Utrei htsche 

Afdeeling van de Vereeniging tot bev. van handel en nijverheid de 

uitvoering der  plannen van A. et . zeer  moeilijk en drong hij  aan 

op eer: algemeene wetgeving op den arbeid. 

e afgevaardigde der  Afdeeling 's e van de j  tot 

bevordering der  Bouwkunst, de heer  v. h stelde, bij  de groote 

moeielijkheden aan het denkbeeld van A. et . verbonden, als motie 

voor, zich aan te sluiten bij  de j  tot Nut van  Alge-

meen tot verkrijgin g van een goed leerlingstelsel, als een eerste 

 en voornaamste stap, die tot het voorgestelde doel kan leiden. 

e afgevaardigde der  Afd . 's , van Fabr. en . Nijv. , 

de heer , kon zich hiermede vereenigen, maar wenscht 

stemming over  de wenschelijkheid der  af te leggen proeven door 

patroons en werklieden, vooraf te doen gaan. e heer l 

van Architectur a et Amicitia e achtte het noodig voordit laatste punt 

eene commissie van onderzoek te benoemen tot bepaling van den 

te volden weg, omdat een proefstuk geen juiste maatstaf voor  de 

bekwaamheid van den werkman schijnt te zijn, daar  de tij d van 

bewerking hierbi j  als een krachtige factor, te zeer  in aanmerking 

komt, en een onderzoek naar  de algemeene intellectueele ont-

wikkelin g van den werkman lot betere resultaten kan leiden. 

Na breedvoerige discussién over  de prioritei t der  motien van 

de . a en v. , wenschte de heer s Beijnen 

(Utrecht) de motie a in rondvraag te brengen. 

e heer  v. h stelde alsnu de vereeniging voor  van de voor-

stellen a en v. . e heer  Boersma wenschte die ver-

eeniging niet, wij l hij  vreesde, dat andere door  hem gewenschte 

middelen, buiten het leerlingstelsel om, daardoor  niet tot hun 

recht zullen komen. 

t Bestuur  stelde voor, allereerst tot de stemming over  het 

voorstel tot het afleggen van proeven voor  patroons en werklieden 

over  te gaan, welk voorstel, door  de bij  het late uur  nog ver-

tegenwoordigde vereenigingen, unaniem werd aangenomen, na-

tuurlij k met uitzondering der  zich reeds vroeger  buiten stemming 

verklaard hebbende afgevaardigden. 

e Voorzit'.er  gaf in bedenking, na de genoemde aanneming, 

de onderscheiden middelen tot bereiking van het doel niet verder 

te bespreken, maar eene commissie te benoemen, waarin ook de 

motie v. h kan aan de orde komen. 

e heer  v. n kwam hiertegen op. t gaat toch niet aan, 

thans de motie 's e te écarteeren, ondanks de verzekering van 

het bestuur, dat ook zij  tot stemming aan de orde komt. 

e heer  Caspers (Utrecht) wenschte niet alleen eene Commissie 

te benoemen, maar  ééne, die zich bepaald bij  de Commissie van 

het Nut aansluit. 

e heer  Boersma vond het, na de plaats gehad hebbende stem-

ming, waarbij  veel zucht tot toenadering heeft bestaan, thans ook 

beleefd met 's e mede te gaan, maar wenschte eerst nog de 

pertinente verklarin g van de beide afgevaardigden te hooien, dat | 

het niet in de bedoeling ligt, zich alleen bij  de nadere uitwerkin g 

van het leerlingstelsel neder  te leggen en dit als bet voorname, 

j a bijn a het eenige middel ter  bereiking van het doel, op den 

voorgrond te stellen, daar  onder  meer  ook de Ambachtsschool 

hierbi j  in aanmerking verdiende te komen. 

e heer  v. n betreurde het, dat in het algemeen de Werk-

zaamheden van het Nut in deze, bij  de vergadering zoo weinig 

bekend schijnen te zijn en verzekert, dat in het genoemde stelsel, 

onderwijs buiten den cursus in de werkplaats, zelfs verplichtend 

is gesteld. 

e heer  Boersma verklaarde zich na die toelichting voldaan. 

e motie 's e Afd . . t. b. d. Bouwkunst, wordt alsnu in 

stemming gebracht en met eenige meerderheid verworpen. 

Na verdere discussie over  de meer  of mindere wenschelijkheid 

tot het staande de vergadering benoemen eener  Commissie van 

onderzoek, of tot het richten eener  circulair e aan de vertegen-

woordigde Vereenigingen tot het afvaardigen van een lid uit hun 

midden, maakten de heeren v. n en Caspers de oprm rking , 

dat Art i et e zich, blijkens hare verklaring , niet verder 

aan het hoofd der  beweging wenscht te stellen ; maar  bij  de be-

noeming der  Commissie diende er  toch een hoofd te bestaan, waarop 

men zich beroept, en dat, onder  meer, ook de regeling der  kosten 

op zich neemt. 

e Voorzitter  zeide veel te verwachten van de aansluiting der 

verschillende Vereenigingen, door  hare afgevaardigden, waarna de 

gevormde commissie en corps zal moeten uitmaken, op welke 

wijze de geldkwestie zal worden geregeld. Wordt alsnu besloten, 

eene aanschrijving te richten tot de vertegenwoordigende Ver-

eenigingen. ter  benoeming van een afgevaardigde voor  eene 

commissie, waaruit dan van zelve zal blijken , wie zijne volle sym-

pathie aan de zaak meent te moeten schenken. 

e heer  Caspers dankte den Voorzitter  voor  de humane leiding 

der vergadering, in deze belangrijk e zaak, waarbij  het initiatie f 

van hem is uitgegaan, wat door  den Voorzitter  op even waar-

deerende wijze voor  de opkomst en belangstelling der  leden 

werd beantwoord. 

a werd de vergadering gesloten. 

G A TE 'S .  Apri l  Na voor-

lezing en goedkeuring der  notulen van de voorgaande vergadering 

werd medegedeeld, dat o, a. was ingekomen een antwoord van de 

vereeniging  hier  ter  stede, tengevolge van 

het schrijven door  ons aan die Vereeniging gezonden. e meening 

in deze missive uitgedrukt was, dat, ofschoon volkomen met het 

geopperde denkbeeld werd ingestemd, de uitvoering daarvan, door 

de latere besprekingen in het Comité van het . Zoölog. Bot. 

Genootschap gevoerd, minder  gewenscht voorkwam. Wel zou 

 zich gaarne aansluiten bij  een adres, dat 

meerdere deelneming aan de prijsvraa g zou beoogen, dan uit het 

verslag, in  van  Apri l j.l. , is op te merken. 

Na uitgebreide discussie werd bij  stemming besloten thans

schrijven aan het . Z. B. Genootschap, noch aan de feestcom-

missie te richten, en dien overeenkomstig

hiervan kennis te geven Onder de verschillende besprekingen 

werd door  velen opgemerkt, hoe onbegi ijpelij k het was, dat de 

 van de . t. bev. d. Bouwkunst, hoewel 

zij  in hare vergadering van  Apri l j . had besloten te antwoor-

den op onze missive, gelijkluidend met die aan

nochthans dit antwoord  had gezonden. , al kwam het 

 nog, dan was het in elk geval te laat om van invloed te wezen 

op verdere handelingen in deze zaak. Evenwel kan gezegd worden 

dat, als gevolg van deze geheele discussie, de vereeniging

 bij  voorkomende gevallen er  op bedacht zal zijn' : voor-

zeker  hare pogingen ten goede te richten. 

Thans kwam aan de orde de verkiezing van een  Secretaris, 

waartoe benoemd werd de heer . de Jongh, die deze functie 

aanvaardde, hetgeen met applaus werd vernomen. 

Vervolgens werd rapport uitgebracht door de afgevaardigden 

ter  vergadering van  Apri l j . l . door  belegd 

tot bespreking der  bekende motie over

t mag geacht worden voldoende bekend te zijn tot welke 

besluiten deze vergadering is gekomen, zoodat het overbodig is, 

thans in dit verslag verdere bijzonderheden daarvan aan te halen. 

W'ellich t volgt hierover  later  meer. 

Alsnu was aan de orde het vaststellen van een schetstocht 

buiten de stad. Als doel hiervoor werd aan t de voor-

keur  gegeven en dien overeenkomstig besloten: daarheen te 

gaan en wel in de laatste helft van Juli , zullende nadere bijzon-

derheden later  worden bekend gemaakt. 

Tot de tentoonstelling, op deze laatste gewone vergadering van 

het wintertijdperk , was door vele kden medegewerkt door  het in-

zenden hunner  teekeningen, waardoor eene ruime collectie bijeen 

was; deze collectie werd nog vermeerderd door  een zevental in-

zendingen op de prijsvraag  ingekomen. 

e motto's hiervan zijn in de vakbladen opgenomen. 

Alvorens de vergadering te sluiten had de Voorzitter  nog een 

gewichtige mededeeling te doen. namelijk dat hij  wegens zijne 

bezigheden verhinderd was langer  de functie van president te 

vervullen. Onder dankzegging voor  het vertrouwen gedurende den 

tij d van z in voorzitterschap in hem gesteld, werd door  hem thans 

ontslag genomen. 

r  zal het noodig zijn eene buitengewone vergadering te 

beleggen tot benoeming van een plaatsvervanger  in bedoelde 

functie, op welke vergadering waarschijnlij k ook enkele andere 

aanhangige zaken zullen worden behandeld. 

() de prijsvraa g voor  een «dorpsschool", uitgeschreven door  de 

Vereeniging Architectur a te 's Gravenhage, zijn ingekomen

antwoorden, met de volgende motto's:  Onderwijs. -  Nul 'k 

hou er  één. —  leugd. -  Ar s longa, vita brevis. —  Onder-

wijs (4-).  Ar s longa, vita brevis (-)-). — , 

e te 's Gravenhage woner.de architekten worden uitgenoodigd 

tot het leveren van ontwerpen met memorie van toelichting en 

gedetailleerde begrooting, voor  het bouwen van een

in den tuin van het k Zoologisch Botanisch Genootschap, 

volgens het daarvoor  opgemaakte programma t laatste is van 

g tot en met Woensdag i a. s. op schriftelijk e aan-

vraag verkrijgbaa r  bij  den heer , Veenestraat  te 

's Gravenhage. 

ion 
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t hebben liggen van bouwmaterialen op den openbaren weg 

zonder  vergunning van B. en W., bracht eenige weken geleden 

den rechtstoestand van de stille zijde van den Overtoom voor  den 

rechter. r  de gemeente Nieuwer-Amstel werd nl. de openbaar-

heid van den weg betoogd, terwij l de beklaagde beweerd heeft, 

dat deze weg een private buurtweg was, waarop de bewoners 

der  aanliggende perceelen een erfdienstbaarheid van uitweg hadden. 

Voor die stelling werden namens de beklaagden een negental 

argumenten aangevoerd, terwij l de r in het  kanton op 

 Febr. . bij  zijn vonnis hen heeft vri j  gesproken, op grond 

dat de openbaarheid van den weg door niets was bewezen, en de 

beklaagden hun systeem voldoende aannemelijk hadden gemaakt. 

Verschillende paden en zelfs straten binnen N.-Amstel verkeeren 

in den zelfden rechtstoestand. Een provinciaal reglement op de wegen 

en voetpaden bestaat niet in de provincie , en dus 

evenmin een daarop steunende legger  van de openbare wegen en 

voetpaden. A l

Eenigen tij d geleden deelde ik een vonnis van de Arr . . 

te A. mede, waarbij  beslist was, dat een loodgietersbaas, die 

onder-aannemingen uitvoert, zich  kon beroepen op het voor-

recht van Art .  B.  om rechtstreeks betaling van den uitbe-

steder te vragen. e kamer besliste — het vonnis is in extenso 

in het  opgenomen, N°.  — dat een asphalt-

 ompany  recht heeft als werkman te ageeren. 

t bewuste artikel geeft aanleiding tot tallooze vragen, die steeds 

verschillend worden uitgelegd. t is wenschelijk, dat de e 

d deze telkens voorkomende quaestiën eens beslisse.

r voorstel daartoe had echter  heftigen tegenstand onder-

vonden. e bestuursleden Jules van t te , G. W. 

s te e en ï te Woerden, verzochten bij  wijze van 

protest aanteekening in de notulen, dat zij  zich niet daarmede 

konden vereenigen, en in het blad

wordt tegen het besluit te velde getrokken. 

e tegenstanders vreezen represaille-maatregelen van -

land. zooals reeds dreigden, toen men er  meende, dat de bazalt 

van mededinging werd uitgesloten. 

e natuurlijk e weg tot wering van buitenlandsch fabriekaat is die 

der  verbetering, zegt men, en men raadt verder  aan de productie 

naar den aftrek te regelen. t is waar, dat er  jaarlijk s bijna 

 millioen steenen uit Belgié ingevoerd worden, doch die zijn 

van mindere soort en door  verbetering van ons eigen fabriekaat 

wel van de baan te dringen. n vergete ook niet, dat van 

 Januari tot  Nov.  de uitvoer  van baksteenen en pannen 

uit d den invoer  daar met  millioen . overtrof. 

t Bestuur van het ütrecritsch m van d 

Wolvenplein  te Utrecht, is voornemens om in het , 

in Juli en Augustus a.s. , eene tentoonstelling te houden van 

werken op het gebied van decoratieve beeldhouw-en schilderkunst. 

t noodigt daartoe tot inzending uit, de beoefenaren dezer  kunsten. 

All e kosten van toezicht en bewaking, assurantie, opstelling en 

stellages worden door het m gedragen; terwij l het de helft 

der  transportkosten vergoedt. 

e toezegging van inzendingen moet geschieden vóór of op 

i a.s , met opgave der  grootte van de in gebruik te nemen 

wand- of grondvlakte, en van hetgeen men wijders in acht genomen 

wenscht te zien voor  eene goede expositie. Vóór  Juni worden 

de inzendingen ingewacht, lerwij l de tentoonstelling op  Juli 

wordt geopend 

e inspecteur  van den Waterstaat van de ie inspectie, de heer 

Conrad, is tijdelij k belast met de waarn.-ming van de  inspectie 

wegens het overlijden van den heer

e aanleg van volks-badinrichtingen met kuipen of zwembas-

sins is in groote steden veelal bezwaarlijk, wegens de groote hoe-

veelheden water die noodig zijn. Stortbaden echter  behoeven min-

der  water, en de inrichtin g en bediening zijn eenvoudiger, terwij l 

zij  voldoende zijn voor  reiniging. n een woord, stortbaden zijn 

het goedkoopst voor  volks-badinrichtingen. 

n Weenen heeft men (wat die stad betreft) eene eerste proef ge-

nomen met zulk een stortbad-inrichting . n een daartoe gehuurd huis 

zijn  badkamertjes voor  mannen en  voor  vrouwen ingericht, 

ter  grootte van slechts  bij t reservoir  voor  het stortbad 

wordt gevoed door de stedelijke waterleiding, en door eene warm-

waterleiding, waarvan het water des zomers tot  en des winters 

tot  C. wordt verwarmd. Van elk bad kan gedurende  minu-

ten gebruik worden gemaakt, en daartoe worden  liter  water 

toegestaan, welke hoeveelheid zeer  voldoende is. Voor  zulk een 

bad, met inbegrip van handdoek, wordt ; kreuzer  betaald. 

e kosten van inrichtin g zijn begroot op  Oostenr. Guldens 

en de exploitatie-kosten, waarin de huur is begrepen, op bijna 

 Oostenr. Guldens per  jaar. 

Te Berlij n bestaat reeds gedurende eenige jaren eene dergelijke 

inrichting , waar  echter  slechts  liter  water ter  beschikking voor 

elk stortbad is. 

e Vereeniging van Nederlandsche steenfabriekanten zal bij  de 

g aandringen op het heffen van een invoerrecht van 

buitenlandsche gebakken steenen Aldus is met  tegen  stem-

men besloten op de Algemeene vergadering. 6 dezer te Arnhem 

gehouden. 

Gedurende de zomermaanden, te beginnen met i a. s., 

worden geene n in het k Gebouw te 

Amsterdam gehouden. 

e jaarbjksche Tentoonstelling van Bouwkunst in het -

schappelijk Gebouw te Amsterdam is geopend. e catalogus der 

inzendingen zal in het volgende  worden opgenomen. 

 Apri l e Ver-
eeniging »de e , het bouwen 
van eene kerk aan de  inge Beestenmarkt 
aldaar, onder  beheer  van den architekt . 
Wesstra Jr . 

Gebrs. de Vos te 's e
J. . Werdes idem

W. F. P. van der  Grij p idem. . . »

 Th . Wijneku s idem »

W. Westmans idem
Wed. P. A i &  Zn. idem . »  ns 
A. Stigter  idem »

. van Bergen n idem. »
W . van n te . »
W. P. Teeuwisse te 's e . . . . »
A. C. Paardekooper  idem »

A. Nater en B. de Baan idem . . »
B. n te Groningen »

 April . t r  der 
O. . . Gemeente, het bouwen van eene 
kerk met pastorie, onder  beheer van den 
architekt P. A. Weeldenburg. 
W . C. Beeremans te Baarn . . . .
W . Zwaan, m »

B. A. vau , idem »

J. C.  Zweesaerdt, idem »
A. Vos, Amsterdam. . . . . . . . . »
J, v. d. Brul Jr., m . . . . »

N. van Veersen  J. Bijkerk , idem »
Cerlij n en de n Amsterdam .

W . G. van Berkum, idem »

A . J. van , idem »
C. J. s Jr., idem

W . VVesterhof, Weesp t
W . A. G. Jansen, Utrecht »

J. . Stelwagen, m . . . . »
. , m »

. Ver meer, Utrecht

J. van den Berg, Amersfoort . . . »

J. G. van den Geest, idem >

. Vlasman, Amsterdam »
. de , Tilbur g »

. , Utrecht »
Saltzherr. m »

. ile Bont, Nijmegen »

. G. Struijk . Utrecht »
J. A. Bont, idem »

 Apri l t 
. van Justitie, het bouwen van een straf-

gevangenis aldaar. g ƒ
e inschrijver v. n te 

Amsterdam

e inschrijver  A. . Arentsen 

T CE 
Systeem  &  POST. 

J

Zelfregulerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

Vertegenwoordige r D. S. M. KALKER , Amsterdam . 
 K A L K K R - I J Z E R W A R E N A M S T E R D A M .  352. 

e Portland-Cement-Fabriek van 

Gouden 
e 

e 
Breslau 

1869. 

a A 
Eerste prijs " 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

r  W P. VA N  &  ZOON 
te 'sGravenhage, is zooeven uitgegeven: 

. . , 
Kunstindustrieel e L i teratuur ; 

proeve van een historisch-bibiiographisch 
overzicht van  op het 
gebied der d 1 (van de oud-

, ! beid tot  Een deel in gr. octavo
1880 4 6 1 3 

Gouden 

. 

Offenbach 

. 1879 

.J.Ytnottt&C*. 
, 

Gouden  Amsterdam

e  Antwerpen

Specialiteit in
Fi jn e smeedwerken. k versier ingen, 

e 
van ver-
dienste, 
Weenen 

1873. 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed 

strijd . 

A rnhe m 

1879. 

Steeds voorhanden GE N 
 V E N .

e ondergeteekenden bevelen zich 
. , bij n Arch i tek te n aan tot het 

E " . r e p r o d u c e r en hunner 
ir- r  me c rntir n *  , „„,,„. , Plannen, Teekeningen, enz. 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen . '  . ' 

3 0 F r c m p t e aflevering en bi l l i jk e con 
leveren in u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , | d i t i ë n . 

 en [ 0 ^ n

, 
alsmede

- GLASMOZAIE K -

. . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

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

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

Prima Engelsche , merk WallsendJBouwkundlg Weekblad 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen.

E T en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T systeem P é t i t j e a n. TlldSClirilt . 

f4«»llov«» Q|> Voori'll  til  A llrO  to l«»tton | 

_ Fabriek van l _ t l . 
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

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

, . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



 STAAT). 

Op g den i
namiddags ten  ure, aan  Centraal-
bureau der j  tot Ex doitatie
Staatsspoorwegen bij  de e

 van : 

Bestek N°.
t maken van eene steen-

glooi ing ter  bescherming van 
den rechter r  onder 
en aan weerszijden van d^ spoor-
wegbrug te

g f 1800.— 

! 'e besteding geschiedt volgens $  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  Apri l 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r te  en 
is op  aanvraag aan genoemd Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken] te beko-
men, tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd Weg en Werken) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal ge-
schieden den  Apri l  ten to ure, 
des voormiddags. 

, den loden Apri l

J 

Directeur : JOH s DE Z W A R T . 

Op g den Ssten i
 ui'. ,  door  bovengenoemde 
j  in het Cafe' "de e * 

 den Vijgendam te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een dubbel-
Stalgebouw voor 58 paarden, 
met wagen-remise, kantoor,sme-
deri j  en bergplaatsen; op een 
terrei n gelegen aan den hoek 
der  Sarphat i- en Zeeburgerstraat 
te Amsterdam. 

Bestek  teekeningen zijn  betaling 
 stel, verkrijgbaa r  gesteld 

j
 en  Pijpenmarkt N°.

 liggen  inzage  Apri l
e . 

Aanwijzin g  worden op Woens-
 Vrijda g i  's voormiddags 

te  Nadere inlichtingen
 's middags tusschen

 bouwkundige J. , '<okin

 & o. : 

 PARKETVLütfit N en WANDTEGELS:

 J U N T O \  NS A C i e
n  Cementtegels.

 Groote voorraden.

 Ju l i
Augustu s

Tentoonstelling van werken op het gebied der 

decoratieve Beeldhouw- cn Schilderkunst, 

 Woensda g  Ju l i

z

P. J , . A . V A N , 

C. G. . S BE1JNEN, 

: t 402, b . h. . 
UEBOUW E G VAN E -

J TOT G . 
Verreirenwoordig t Cl l . .VILIIG PILS & Co. Parijs . 

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, scheiinrichting,  meter  kabel met 
batterij . Compleet niet gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking 'e zien.

s V e n t ü a t o r s, s , S 
Water le id ingen, s geschi lderd en gebrand 
Glas, geschilderde Tegels, enz. enz. 

Paten t Deurs lo t

ij' , > .' 
i 

. -
- £ 
= 2 

"3 .a 

55 

« — B W 

5* S ~ 

Paten t Kruk . 

P 16336 

95 
S
-

2 

tOxpioltiiti e der  |nen van <le Val Travers. 

 NATMRL . ASPHALT 

W.F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

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

. 
Agent vooi n .

,. A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

p aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 
strekt worden 

Bel tweg No. 3. 
 ill * S 

. 
Gecomprimeerd e Aspliultwegei i en dit o Dorschvloeren . Werke n in Aspiialt -

Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders . Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Miigaarijnvloereii . Gangen Veranda' s Brog - en Dakbe-
dekkingen , lieto n Fiiiideeringeu , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent bet leugen van Vloeren, Bedekkingen  gelieve meu xich te adreseeeren 

nan liet n (oor  der  fabriek, Beltweg 8,

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

Bureau: 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.  voor e 

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

fr . p. p. ƒ — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt

: n betredende de . — Wedstrijden 
voor  handwerkslieden. — Schouwburgverlichting. — Verslag van de verga-
dering der  afdeeling Arnhem  Apri l  — Prijsvragen. — Binnen, 
en Buitenlandsche berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. — 
Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

E G V A N 

T 

n der j  en inzenders op deze en op de -

loopende Tentoonstelling, hebben vrijen toegang. 

e leden der j  en de inzenders op de e 

Tentoonstelling hebben het recht, personen kosteloos te introdu -

ceeren, alléén op laatstgenoemde tentoonstelling. 

e toegangsprijs voor  het publiek is  Cents. 

J . van den B an F z. 

1. Gevel van een heerenhuis aan de e te Amsterdam. 

 Ontwerp voor  een villa . 

W . C. Bauer. 

 Gezicht in den m St. Stephan te Weenen. 

. 

. P. Ber lage Nzn. 

6. Ontwerp voor  een westelijken gevel aan den m te , 

in perspectief voorgesteld. 

 Teekeningen tot opheldering van dit ontwerp. 

e aquarellen; stillevens. 

A . A . . B run ing . 

 Ontwerp voor  de "  te 's Gravenhage. 

 Ontwerp voor  een villa . 

W i l l e m Camman. 

 Ontwerp voor  een buitenplaats. 

 Studies van illustraties met de pen. 

 Ontwerpen voor  boekbanden en borduurwerk . 

E . Cramer . 

 Ontwerp voor  een atelier  van een schilder. 

Joseph T h . J . Cuypers. 

 Penteekeningen voor  lithographische reproductie. 

 Phototypie van een boekband in geperst leder  met goudbe-

slag, waarin edelsteenen en email. 

 Ontwerpen van vignetten in den druk voor  het album 

Neerlandia Catholica. 

. P. J . . Cuypers. 

 Photogrammen naar  origineelen, voorstellende den band van 

het album Neerlandia Catholica, uitgevoerd naar  het ontwerp 

van . P. J. . Cuypers: het zilververguld filigraanwerk,  de 

niellogravuren door  Jan Brom, goud- en zilversmid te Utrecht, 

de band in rood fluweel door  C. . n te Amsterdam. 

n van bovengenoemd album, op per-

gament uitgevoerd, onder  leiding van . P. J. . Cuypers, 

door s Struys, Joseph Cuypers, de t en . v. d. 

Pavert. 

T h . A . . van . 

 Ontwerp voor  een winkelgebouw. 

- J . Jesse 

 Vill a te k aan Zee. 

 Ontwerp voor  een gevel van de e k te . 

 Teekening naar  het Gebouw der  Studenten-Sociëteit te , 

gebouwd volgens de plannen van Prof. E. Gugel. 

W . de Jong. 

 Teekening van den Wijnhuistore n te Zutphen. 

E .  J . de Jongh J r . 

 Teekening van een gedeelte van den gevel van het -

t te Groningen. 

Jacob F . . 

 Ontwerp voor  een nieuwe spits op den toren van de Groote 

of St. Jacobskerk te 's Gravenhage. 

J u r r i a a n . 

. tevens ingang van het gebouw der eerste 

Nederlandsche j  op het n tegen 

invaliditei t en ongelukken, te 's Gravenhage. 

. . 

 Teekening van een oud poortje. 

 Teekening van het poortje van »deBrakkeGrond' ' , t e Amsterdam. 

W . t Can. 

 Teekening van de kerk a Trini té "  te Parijs. 

J . .

 Ontwerpen uit het schetsboek. 

8ste Jaargang N ° . 18. 



.|Teekening var  htt ? «Torenzicht"  bij  Poeldijk. 

 Veispreide vignetten voor  den diuk van het album Neer-

landia Catholica. 

t fe

 Cellulair e Gevangenis te Bréda, 

f

t nieuwe s te Nooidwijk . 

C.  en

 Bebouwing van plan C. te . 

 en

 Sanatorium te Baain. 

 Eetzaal in de vill a van den heer  Scheller  te Weesp. 

 Ontwerp voor  een Concertgebouw met paviljoen te Zurich . 

 Ontwerp voor  een . 

 Ontwerp voor twee woonhuizen, waai van een met bovenhuis. 

 Billaidzaal in het Z. . s te . 

 Woonhuis aan den Stationsweg te . 

 Teekening van den voorgevel van een koffiehuis (werktee-

kening). 
 Ontwerp van een groep woonhuizen. 
 Ontwerp van een woonhuis. 
 Ontwerp van een entree voor  een bad- en zweminrichting 

volgens een gemaakt plan. 

 Ontwerp van een gesticht. 

 8
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 toezeggingen ,

 de

. 

N VA N . 

.  Apri l g werd gedaan, dat als ge'olg 

van het zenden der  circulaires, de Afdeeling zeven leden sterker 

is geworden. 

Tot afgevaardigde voor  de a. s Algeni. vergadering te Amsterdam 

werd benoemd de heer  Voorzitter  J. W. Boerbooms, en tot plaats-

vervangers de heeren P.  Scheltema en A. . Freem. 

Voorts werd besloten dezen zomer een studietocht te ondernemen 

naar , en als datum voorloopig vastgesteld, g 

 Juni. e leden zullen echter  minstens acht dagen te voren, met 

eene beschrijvingsbrief tot deelneming worden uitgenoodigd. 

r  den heer  Boerbooms werden ter  bezichtiging aangeboden, 

de teekeningen van het alhier  te bouwen militai r  ziekenhuis, het 

plaatwerk l'Architectur e en Belgique, Suite de  facades com-

posées par s de , en een gedeelte van l'Ar t pour  tous, 

verder  teekeningen van door  hem ontworpen, meest uitgevoerde 

of in uitvoering zijnde bouwwerken, als winkelhuizen, een recto-

raat te Almelo, kerken en kerkmeubelen, waaronder  een doopfont 

met gesmeed ijzeren kraan en gegoten koperen deksel; dat 

deksel wordt uitgevoerd door  de heeren van den Brin k en van 

k te Zeist. 

e vergadering, de laatste zijnde in dit saisoen. werd met een 

toepasselijk woord gesloten. 

e Commissie voor  de Feestelijke g van het

bestaan van het . Z. B. Genootschap te 's Gravenhage noodigt 

alle e Bouwkundigen uit tot het inzenden van een ontwerp 

voor  een

 waarvoor  de navolgende voorwaarden zijn vastgesteld: 

e t moet worden opgericht ongeveer  op 

de plaats der  bestaande tent. 

Stijl. e stijl en het materiaal wordt vrijgelaten. 

e kosten mogen niet meer  bedragen dan de som van 

ƒ  met inbegrip van plaatsen, verlichtin g enz. n deze som 

zijn niet begrepen de kosten der  fundeering.) 

n verlangt: 

i ° . e plattegrond, opstand en doorsnede (waarop duidelij k de 

vorm van het plafond wordt aangegeven, ter  beoordeeling van de 

eischen der  accoustiek) op eene schaal van  h  benevens eenige 

details voor  de constructie, op de helft der  ware grootte. 

n memorie van toelichting met ge-detailleerde begrooting. 

e teekeningen mogen alleen in zwarte lijnen zijn uitgevoerd. 

e vervaardiger  van het best gekeurde ontwerp zal als 

belooning met de uitvoering van de t belast worden 

op nader  overeen te komen voorwaarden. Voor  het daarop volgend 

waardig gekeurd ontwerp wordt ter  vergoeding van gemaakte 

kosten een premie van ƒ  uitgeloofd. 

E . 

Art .  All e stukken ter  beantwoording van deze prijsvraa g 

«orden vóór of op den i  vrachtvri j  ingewacht aan 

het adres van den Secretaris, den heer . Veenestraat 

N° .  te 's Gravenhage, vergezeld van een adres, om desnoods 

met den inzender  te kunnen correspor.deeren, zonder  den naam-

brief te openen. 

Art . r  ingezonden ontwerp moet met een spreuk of motto 

gemerkt zijn. Er  moet een gesloten naambrief worden bijgevoegd, 

waarop van buiten het motto is herhaald en van binnen  naam 

en woonplaats van den inzender. All e stukken moeten aan de 

achterzijde gemerkt zijn met een geheim teeken, op te geven bij 

de terugvordering 

Art . e memorie even als alle andere bijschriften welke bij 

de ontwerpen moeten gevoegd worden, moeten door  eene andere 

hand dan die der  vervaardigers geschreven zijn. Bij  het niet 

behoorlijk voldoen aan deze bepaling of bijaldien de vervaardiger 

zich vóór de uitspraak der  Jury van beoordeeling hekend maakt, 

blijf t zijn ontwerp builen aanmerking. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van eene Commissie van beoordeeling, bestaande uit dri e des-

kundigen, waarvan een benoemd zal worden door  de Commissie 

bovenvermeld en de anderen door  de mededingers zeiven; daartoe 

is het noodig, dat ieder  mededinger  op de buitenzijde van den 

naambrief vermeldt:  namen van twee Juryleden. e Commissie 

behoudt zich het recht voor  leden aan  Jury toe te voegen 

met een adviseerende stem. l door  de mededingers niet 

genoegzaam of voldoende namen zijn opgegeven of geer. meerder-

heid van stemmen op een Juryli d is gevestigd, zal door  de Com-

missie hetzij  gedeeltelijk of geheel een Jury worden uitgenoodigd. 

e Jury heeft het recht, wanneer  geen antwoord ter  bekroning 

kan worden voorgedragen, aan het Bestuur  voor  te stellen een 

premie en geld toe te kennen aan zulke antwoorden, welke zij 

meent dat hierop aanspraak hebben. 

Art . e niet bekroonde st'kken kunnen na de uitspraak der 

Jury afgehaald worden bij  den Secretaris der  Commissie, op ver-

toon van den spreuk of het motto en tegen overlegging van het 

geheime teeken. 

Art . 6. All e ontwerpen zullen voor  de leden van het . Z. B. 

Genootschap in een hunner  lokalen worden tentoongesteld, waarbij 

tevens het rapport der  Jury ter  inzage zal liggen 

Jhr . . E. v.

Op den i o d e n Juli a. s. en volgende dagen zullen te 's Graven-

hage worden gehouden de m d c Algemeene Vergadering en het 

 Congres der j  ter  bevordering van Nijverheid. 

e punten van beschrijving van deze vergadering zijn aan de 

leden toegezonden. r  komen o. a. de volgende voor-

stellen voor. 

t departement Schiedam stelt een subsidie voor  het proef-

station voor  bouwmaterialen voor, ten bedrage van ƒ  wanneer 

door  de g tot de oprichtin g wordt overgegaan. 

Volgens besluit der  Alg. Vergadering van  is eene som 

van ƒ  noodig, vóór zal worden overgegaan tot het verzoek 

om medewerking var. de ; hierom praeadviseuren -

teuren der j  het besluit daarvan te doen afhangen. 

r  het departement te Apeldoorn wordt eene subsidie aan-

gevraagd van zoo mogelijk ƒ  voor  eene op te richten teeken-

>chool aldaar, en door  dat te Arnhem, om weder  een prijsvraag 

uit te schrijven van een octrooiwet en den prij s te brengen op 

eene gouden medaille en ƒ

t departement Groningen noodigt het r  uit het 

daarheen te leiden, dat eene commissie, meerendeels uit vak-

mannen, worde benoemd om te onderzoeken wat kan gedaan 

worden om den toestand te verbeteren, ontstaan doordien ver-

schillende vakken van kunst- en handwerksnijvei heid meermalen 

worden uitgeoefend door  onbekwame personen, en dit de ont-

wikkelin g der  nijverheid kan tegenwerken. 

n meenen, in hun praeadvies, dat om den kunstzin 

aan te moedigen bij  den handwerksman, in de departementen de 

aandacht daarop moet worden gevestigd en dat plaatselijke Com-

mission zich beijveren verbetering aan te brengen, i ° . door  het 

aanleggen van kleine verzamelingen van geschikte modellen op 

verschillend gebied, vooral in nationalen geest;  door verbetering 

van het teekenonderwijs ;  door  persoonlijke aanmoediging der 

ambachtslieden vooral van de kleine nijverheid. Voorlichtin g zou 

men kunnen verkrijge n aan het m van d te 

m en dat te Utrecht. Op deze wijze meenen , 

dat op spoediger  en doelmatiger  wijze aan den wensch van Gro-

. ningen zal worden voldaan. 

Voorts zal beslist worden omtrent de in  ingekomen ant-

woorden op prijsvragen:  toestel tot kamerverwarming, motto; 

t roest; model var. etn toestel als boven, motto: A l doende 

 [eert men; handboek voor  het aanlegen en behandelen van plant-

soenen in openbare wandelplaatsen, motto: Nature has no voice; 

bepaling van het zwavelgehalte in lichtgas, motto: n magnis 

voluisse sat est. 

Op het congres zullen o. a. de volgende onderwerpen worden 

behandeld:  ontginning van woeste gronden;  onderwijs in 

handenarbeid;  huisvlij t als middel tot volkswelvaart;  nationale 

kunstnijverheid ;  bamboe-meubelen;  veredeling van het am-

bacht;  wet op de fabrieksmerken;  vereenigingsleven op 

nijverheidsgebied;  rechtspraak in handel- en nijverheidszaken. 

Eenigen tij d geleden werd een besloten prijsvraa g uitgeschreven 

 voor  het bouwen van een nieuwe kerk voor  de Eerwaarde Paters 

 Jesuiten, op het n te Nijmegen. e architekten 

werden tot deelneming aan de prijsvraa g uitgenoodigd Na be-

oordeeling der  ingekomen plannen werden die van den heer  Nic. 

r  te 's Gravenhage het meest geschikt gekeurd voor  de 

uitvoering. Aan genoemden architekt is dan ook de bouw eener 

hulpkerk opgedragen, met de uitvoering waarvan reeds is aan-

gevangen. 

Bij  gelegenheid van de feestviering ter  herdenking van het 

-jari g bestaan van het Genootschap Natura Arti s , te 

Amsterdam, was voor  den hoofdingang der  tuinen, tegenover  de 

Fransche , een groot geschilderd decoratiestuk geplaatst, een 

monument voorstellende met toepasselijke attributen . 

Verschillende dagbladen verkondigden den lof van dit werk. 

Niemand zal tegenspreken, dat het met groot talent was ge-

schilderd; maar  evenmin valt te ortkennen dat de compositie te 

wenschen liet. Zelfs een vluchtige blik van hem die een weinig 

vertrouwd is met bouwkundige vormen, kon tal van misgrepen 

ontdekken die hinderden. 

t denkbeeld van den ontwerper, wiens talent als schilder 

overigens onmiskenbaar  is, was misschien goed. r  de 

vraag ligt voor  de hand: waarom heeft hij  de hulp niet ingeroe-

pen van een bekwaam architekt? , waar  de architectonische 

vormen even goed behoorden te zijn als de teekening van het 

beeldwerk, was zulke hulp noodig geweest. t is toch duidelijk , 

dat niet ieder  kunstenaar  zich tehuis kan gevoelen op elk gebied. 

n de bekwame ontwerper  van het decoratiestuk dit overdacht, 

dan had het beter  kunnen zijn. 

Ook zoude meer  kleur, beter  aan het doel hebben beantwoord. 

t Aquariumgebouw was bij  deze gelegenheid eveneens versierd. 

t de geringe middelen die beschikbaar  bleken te zijn, had 

evenwel toch meer effect verkregen kunnen worden. 

Over  bestratingen wordt in de  van Woensdag 

 Apri l j.l . het volgende gezegd. 

e ingenieur  Colonel d wijst in zijn jaarlijk s rapport op 

de groote wijzigingen die plaats hebben gehad in de wijze van 



bestrating van de »City"  van , gedurende de laatste

jaren j  zegt:  jaren geleden waren vele der  voornaamste ver-

keerswegen in de City met hout bestraat; de meeste dezer be-

stratingen echter  bleken niet aan de verwachtingen te voldoen. 

Bijn a allen werden eenige jaren later  door steenbestratingen ver-

vangen, zoodat in  slechts  wegen met hout overig bleven. 

n  werd daarop ter  proefneming en op kosten van de oVal 

de Travers Company"  een bestraling aangelegd van gecompri-

meerde asphalt, ter  oppervlakte van bijna  yards, in de voor 

zwaar  verkeer  bestemde Threadneedle-straat bij  Fichlane. e 

bestrating, die natuurlij k sinds dien tij d eenige herstellingen moest 

. ondergaan, verkeert thans nog in goeden staat. t publiek oor-

deelde gunstig over  dezen nieuwen weg, tengevolge der  zindelijk -

heid, het weinige gedruisch dat veroorzaakt werd, en het gemak; 

maar men vernam ook den tegenzin der  voerlieden door  de vrees 

voor  gladheid. 

Sinds deze eerste proefneming werden de eigenschappen van 

deze bestrating nauwkeurig door mij  nagegaan, daar dc verant-

woordelijkheid voor het aanleggen ervan, op mij  bleef rusten. Een 

zorgvuldige studie gemaakt hebbende van de asphalt-bestratingen 

te Parij s en elders, en overwegende dat de waaide van het be-

strating-materiaal niet terstond ten volle kon worden aangetoond, 

adviseerde ik nog eenige andere wegen van dezelfde gecomprimeerde 

asphalt te maken. n het laatst van  werd daartoe overgedaan, 

wat betreft Cheapside en de Poultry. n  en  werd 

laatstgenoemde verbreed en de rijweg daardoor met asphalt ver-

nieuwd. e bestrating van Cheapside is echter  nog de oorspron-

kelijke, dus  jaren oud. 

Gedurende dit jaar is de asphalt vernieuwd geworden. Natuurlij k 

zijn vóór dien tij d herstellingen van plaatselijken aard noodig ge-

weest, maar  voor een uitgebreide herstelling behoefde nimmer de 

verkeersweg gesloten te worden. Na Cheapside zijn vele andere 

wegen in de City met gecomprimeerde asphalt bestraat geworden; 

maar de bezwaren der  voerlieden, wat de gladheid betrof, namen 

toe. Op ruime schaal wenschte men van toen af bestratingen die 

geen geraas veroorzaakten en andermaal werd overgegaan'tot het 

leggen van houtbestratingen, die minder  glad waren. Gedurende 

eenige jaren is het nu een strij d tusschen hout en asphalt, waarbij 

bet graniet kwam, met welk materiaal de meeste wegen in de 

Cit y waren bestraat, toen men langzamerhand de asphaitbestra-

tingen begon uit te breiden. Proeven met asphalt werden da:irna 

in andere stadsgedeelten genomen, waarover  door  mij  menig rap-

port werd geschreven. n daarvan, Juli  behandelde in 't 

algemeen de vraag der  relatieve voordeelen van asphali en graniet. 

Vele klachten werden gehoord over de gladheid van asphalt, en 

toen metrmalen de twijfe l rees of die klachten volkomen waren 

gerechtvaardigd, werd mij  in  opgedragen waarnemingen 

te doen over  ongevallen, voorkomende op asphalt, hout of graniet. 

e opdracht hield mij  gedurende maanden bezig, en leidde 

tot mijn rapport van r  over  ongelukken op de 

njwegen. Sinds dien tij d is de keibestrating van bijna alle voor-

name verkeerswegen in de City vervangen door  asphalt of hout, 

mcerendeels echter  door  asphalt, dat eveneens de keien heeft 

vervangen in een groot aantal straten van minder  belang. 

Op . 11. waren de totale lengten van asphalt- en hout-

bestratingen als volgt: 

Voerwegen van gecomprimeerde asphalt van Val de Travers, 

 yards; van ,  van de Socie'te Francaise des 

Asphaltes.  van Stiebels,  van mastic asphalt van Val 

de Travers,  totale lengte  yards. 

Voerwegen van houtbestrating der  Wood Pavement Company. 

 yards; van m and C°„  van Carey Sons and C°.. 

 van J. S. Gabriel,  totale lengte  yards. 

j  moet vermeld worden dat de houtbestrating in de laatste 

 jaren op verschillende plaatsen door  asphalt is vervangen; 

daarentegen is in de City nergens een asphaitbestrating vervangen 

door  houtbestrating. Ook zijn de klachten over de gladheid van 

asphalt sterk verminderd. t is ten deele te wijten aan de 

grootere zindelijkheid der  straten in de City , maar ook aan het 

strooien van zand, hetgeen plaats heeft indien er  bij  regen enz. 

reden tot glad worden bestaat. r  ik meen dat ook de klachten 

verminderd zijn. voornamelijk daar de paarden wennen aan het 

looien op de asphalt. 

N EN VACANT E . 

Te m wordt een gemeente-architekt gevraagd, die tevens 

de noodige kennis bezit om onderwijs in het Bouwkundig teekenen 

te geven.  'e jaarwedde als architekt is ƒ  en die als onder-

wijzer ƒ  Sollicitanten kunnen zich in persoon aanmelden bij 

den Burgemeester, op g  en Woensdag i a. s., tus-

schen  en  uur  ten Gemeentehuize. 

Bij het Waterschap Schouwen vaceert da betrekking van ad-

 sistent waterbouwkundige, om met  Juli a. s. als volontair  werk-

zaam te zijn en in  den tegenwoordigen waterbouwkundigen 

ambtenaar op te volgen, aan welke betrekking een traktement 

van ƒ  'sjaars is verbonden. Zij  die in het bezit zijn van 

; een diploma van civ. ingenieur, en voor  deze betrekking in aan-

merking wenschen te komen, worden uitgenoodigd zich schriftelij k 
1 vóór i a. s. aan te melden bij  den Voorzitter  van het 

Bestuur, . A. J. F. Fokker, te Zierikzee, bij  wien tevens meerdere 

inlichtingen z ;n te verkrijgen . 

Bij . besluit zijn met  Juni a. s. benoemd: tot hoofd-

ingenieur van den waterstaat ie kl . J. . F, Wellan, thans hoofding. 

 kl. ; tot hoofdingenieur  kl . . E. de Bruyn en C. F. . . 

Schnebbelie, thans ingenieur ie kl. ; tot ingenieur ie kl . . N. 

n en J. A. E. , thans ing.  kl. ; tot ing.  kl . 

.  J. Tutein Nolthenius, J. C. r  en C. A. Jolles, thans 

 ing.  kl. ; tot ing.  kl . de adsp.-ing. W. . Behrens. J. Nele-

mans en VV. . u Croix . 

Bij . besl. van i  is de commissie tot het houden 

van een vergelijkend onderzoek van de bekwaamheid der  can-

didaten naar de betrekking van ads lirant-ingenieur van den 

waterstaat, samengesteld uit de heeren P. Caland, hoofdinspecteur 

van den waterstaat, als voorzitter; J. . F. Wellan, hoofdingenieur, 

belast met den aanleg van het kanaal van Amsterdam naar de 

; A . van , belast met den algemeenen dienst van 

den waterstaat; dr. G. J. , hoogleeraar aan de Polytech-

nische school te ; dr. C. A. Scheltema, id. id,; mr. N. J. van 

, hoofdcommies bij  het e van Waterstaat, l 

en Nijverheid; , ingenieur van den waterstaat te 

; N. A. . van den Thoorn. ingenieur van den water-

stapt te . 

Wegens  benoeming tot directeur der  gasfabriek en water-

leiding te n is aan den heer , een eervol ontslag 

verleend als adj.-directeur der  gemeentelijke gasfabriek en water-

leiding te . 

e commissie voor de exploitatie dezer  inrichtingen heeft aan 

den Gemeenteraad voorgesteld, ter  vervullin g der  vacature den 

heer J. Ochsendorf te benoemen, tot heden geëmployeerde aan 

dc inrichtingen. 

r  den Gemeenteraad van n is op verzoek eervol 

ontslag verleend als hoof lopzichter der  Gemeentewerken, aan den 

heer  T . van Wijngaarden. 

Tot directeur der  gemeentelijke gasfabriek te Venlo is benoemd 

de heer J. s te 'sGravenhage. 

e r  N. T. , directeur der  afd. Spoorwegen aan 
het t van Waterstaat, is benoemd tot commandeur 
in de orde van de Eikekroon. 

 April . — e architekt . Wesstra Jr. ; 
het bouwen van een badhotel aan het strand te : 

. van Bergen n ƒ  A. Stigter ƒ
J. Steffens & . Th . Wijneku s  Gebr. de Vos ƒ
allen te ; gegund. 

MTltSGRAVK&O 0 . ,

te T 

engelsch e Paarden-  Vee-Stalinrichtinge n 

Tuigkainer-Benoodigdlieden , 

e inrichtingen waarvan reeds
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

1). .  Eli 
K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 

Teleram-Adres:

n te bezichtigen in hei
 van de

 en St. Anthonie Breestraat

r  &  ZOON 
te 'sGravenhage, is zooeven uitgegeven: 

. . , 

proeve van een historisch-bibliographisch 
overzicht van  op het 
gebied der d  (van de oud-
heid tot  Een deel in gr. octavo

 m
(Systeem E ) Amsterdam 

Deze war m wate r verwar m in g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 
i beveel t zic h aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

 de 

. , )

; , . . E

, Vossius-

straat. — e ' , (huis). , (huis). — . 

. , (huisi. -

 de , (huis).

. (huis.)

 de .

(kantoren). 

e . , (huis). — . , (huis). — 

 (kantoren). 

. , (villa). 

e . C. , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . |. . VV. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

, Weteringschans. , Plantage. — 
 PASSAGE, Prins .  kamers). — de . VAN 

N &  (kantoren).  VAN , t (huis). — 
. e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 
e . *  J d ,
e . J. W.  (villa). 
e .  WüSTE, , (huis). 

e . P. . (villa). 

 Nieuw te bouwe n Klinisc h Ziekenhuis , groo t + 15000 M s . 
e .  j . , (villa). 

e . , (villa). 

Th. A. E , d t 32 . 

. 

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

. 
zoowel met als zondei :ler  bii behoorende 

se ? « 33 . 

«i ? «s T*
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t  is het eenige afdoende middel tegen  en
b-werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 

vrachten.

Gelieve op Vonriuin m en A<li-ot*  te letten . 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n

Agent vooi n
.. A.iandges te

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

« 2 = 3 
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8
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Op g don «tn i  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 
liestek N°.

t verbroeden van het empla-
cement, het u i tbre iden en wij -
zigen van sporen en wissels 
en het verr ichten van eenige 
werkzaamheden ten behoeve 
van de u i tb re id in g van hot 
stat ion . 

g f 51O0O.— 
e besteding geschiedt volgens Jj  van 

het bestek. 
t bestek ligt var. den t«=n i

ter  lezing aan het Centraal-bureau bij  de 
e n en aan het bureau van den 

r r  Jhr. W , 
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) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal ge-
schieden don i  des namiddags 
ten  ure. 

, den Apri l

t .  te
 is voornemens op Woensdag den 

i £S des namiddags ten  ure in het 
koffiehuis van . BA  te

 A A N T E : 

t bouwen van eene 
 met N en 

. 
e teekeningen en het bestek liggen ter 

inzage in bovengenoemd koffiehuis, in het 
 in de 

t en in het café
 aan de t te Amsterdam. 

e bestekken zijn a / — per  exemplaar 
en de teekeningen a ƒ  per  stel verkrijg -
baar  bij  den boekhandelaar . G. -

 Cz., te
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij  den 

architect . B1JVOETS Gz. te

t . .  der  Parochie 
! O. . V. t te  is voorne-

mens op , d' n i aanstaande, 
des middags om twaalf uur. ten huize van 
den r . N , in

 te  A A N T E : 

t Aanbouwen van dr i e -
len, een Por taa l, een Cathechis-
mus- locaal en een Sacrist ie aan 
de zuidzijd e der  Paroch ie -kerk 
op de Ossenmarkt te Zwol le, 
benevens het verbouwen van 
het Zangkoor  en het -
ren der  muren van het Pr iester-
koor  van genoemd . 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
in voornoemd locaal van af , 
den i a. s. 

Aanwijzin g g den  Vlei a. s. des 
namiddags om drie uur. 

Gediukte Bestekken en Teekeningen ad 
— per  stel, zijn van , i 

a. s. te bekomen ten kantore van den Archi -
tect S. J. . . te
alwaar tevens nadere inlichtingen zijn te 
verkrijgen . 

Z  Apri l

O T T O A N T . ,
. E. F. ,

 .sa ® a
 cie : 

 en :

 B O C H F R È R E S . o 
N S 4 Cle.

n en Cementtegels.
 Groote voorraden.  0) 

The St.Pancras n Work 
Company, . 

. 
n Trappen 

Ferst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE , 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

<\\ww\\ 
. 

alwaar  een Sta l  Bo x  ware 

 is. 

e Catalogusse n op 
aanvrage . 

Directeur : JOH s DE Z W A R T . 

Op g den i  's mid-
dags te  ure, zal door  bovengenoemde 

j  in het Café »de e " 
aan den Vijgendam te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

Bestek en teekeningen zijn tegen betaling 
van /  per  stel, verkrijgbaa r  gesteld 
aan de j  van de n 

N en  Pijpenmarkt N°.
en liggen ter  inzage van af  Apri l in het 
Café »de e . 

Aanwijzin g zal gegeven worden op Woens-
dag  en Vrijda g i a s 's voormiddags 
te  ure. Nadere inlichtingen worden 
gegeven 's middags tusschen  uur  door 
den bouwkundige J. , n

JAN . — . 
 bi j

W E G VA N E J TOT 
G . 

Vertegenwoordig t uoi t l lK T KOYL E & s i n , Lin i Londen . 

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

terugslag in don koker, — zijn van solicde constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 

 geplaatst.

— In all e voornam e plaatse n zijn  delle n te be/.iclitigen . — 

E T & . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 
, 

- GLASMOZAIE K -

. . J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T.J . S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Offi.ee: 

 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 — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  ("ts. 

: n betreffende de . — r 
Ter-Apel. — Verslag van de vergadering der  afdeeling n i 

 — Prijsvragen. — Binnenlandsehe heriehten. — Benoemingen en 
vacante betrekkingen. — Bericht. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: r  Ter-Apel. 

n der j  en inzenders op deze en op de -

loopende Tentoonstelling, hebben vrijen toegang. 

e leden der j  en de inzenders op de e 

Tentoonstelling hebben het recht, personen kosteloos te introdu -

ceeren, alléén op laatstgenoemde tentoonstelling. 

e toegang voor  het publiek is  Cents. 

Op deze tentoonstelling zijn tevens aanwezig de antwoorden 

ingekomen op de 

uitgeschreven in

http://PARKETVL.Oc.rttN
http://Offi.ee
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 Vertaald luidt dit als volgt: n  den  Juli, stierf de eerwaarde 

. Johannes Emmen, r  en Beheerder  gedurende  jaar, en hij 

is alhier  begraven. 

k heb onder  opdracht van den senaat brood voor  lichaam en ziel 

aan de volken uitgedeeld, en rust nu hier  aan het einde van den arbeid 

met de hemelsche vrede alleen tevreden. 

. E Ï Ü Q S O < 8 [ B 

v£&5©<gkSX 

 N?JQ van » A f ei 1388. 



e titel is:

N VA N . 

G N Vergadering van 8 . Nadat het plaatwerk 

 door  den 

Secretaris beschikbaar  gesteld, was bezichtigd, opende de Voor-

zitter  met een woord van welkom aan het nieuwe lid. den heer 

. J. van Amerom, de vergadering. 

r  de afgevaardigden die de vergadering, door  de vereeniging 

Art i et e uitgeschreven, bezocht hadden, werd bij  monde 

van den heer  C. . van n een uitvoerig er. nauwkeurig 

verslag uitgebracht. 

Na voorlezing van de eind-conclussie dier  vergadering werd 

door den Voorzitter  gelegenheid tot bespreking daarover  gegeven. 

Velen namen aan het debat deel en menige opmerking bleef van 

de voor- en tegenstanders niet achterwege. Ook de afgevaardigde, 

de heer  Planjer, had na de bijwonin g der  gecombineerde verga-

dering nog veel over  de zaak nagedacht en was tot het besluit 

gekomen, dat het billij k zoude zijn, dat ook alle opzichters en 

architekten zich onderwerpen aan de verplichting, proeven van 

 bekwaamheid af te leggen. Zijn s inziens zou, wanneer  dat alleen op 

werkbazen en knechts werd toegepast, slechts een halven maat-

regel wezen. 

Nadat den heer r  er  op gewezen was, dat een examen 

voor  architekten wordt afgenomen, kwam ook de uitvoerbaarheid 

van het voorstel van «Art i et "  ter  sprake, en werd be-

sloten later  de gelegenheid te geven daarover  nogmaals van ge-

dachten te wisselen. t dan een afgevaardigde uit de afdeeling 

in de eventueel op te richten cornmissie zitting verkrijgen , '.dan 

zou hij  van het gesprokene kunnen gebruik maken, om dan geheel 

in dien geest werkzaam te zijn. 

Vervolgens werd nog de aandacht gevestigd op de «Neder-

land-î he Werkgeversbond"  cn werden meerdere zaken, welke 

 min of meer  op den toestand van den werkman invloed hebben, 

besproken. 

Alsnu was aan de orde de behandeling van het programma 

voor  de prijsvraag der  afdeeling. Na enkele wijzigingen werd 

vastgesteld dat de prijsvraag, waaraan alleen de leden der  afdee-

ling kunnen deelnemen, tot onderwerp zal hebben : 

a werden tot afgevaardigden voor  de g der 

j  benoemd de heeren P. G. l en J. P. de g 

en als plaatsvervangers de heeren G. van l en C. . van 

, en tot afgevaardigden der  September-vergadering de 

heeren VV. k en . E . C. , en als plaatsvervangers de 

heeren J. m en W. C. . 

Nadat nog de gewone leden der j  aan hel toege-

zonden stembiljet was herinnerd, en de Secretaris zich bereid 

verklaarde voor  de verzending zorg te zullen dragen (waarop 

' volgens besluit der  leden de naam van den heer  J. . de T 

zal worden ingevuld, voor  dien van den heer , die niet 

herkiesbaar  is) werd besloten dezen zomer een uitstapje te doen 

naar  's h en het daarbij  gelegene . 

Ten slotte bracht de Voorzitter , bij  deze laatste vergadering 

van het seizoen den leden dank voor  de trouwe opkomst en 

wenschte allen het beste toe. 

r  de Afdeeling 's Gravenhage van de j  tot bevor-

dering der  Bouwkunst zijn de volgende prijsvragen uitgeschreven. 

ie Prijsvraag:

j

e g en daarbij  behoorende Gebouwen moeten 

berekend worden naar  eene grootte van een f voor  eene 

stad, welke eene bevolking heeft van  zielen en waarvan 

\ moet gerekend worden te behooren tot de e Godsdienst. 

t f wordt beschouwd te zijn gelegen langs 

een breeden straatweg, rondom omgeven door  eene sloot, ter 

breedte van . en verbonden door  een steenen brug. 

e stijl wordt aan de ontwerpers vrijgelaten. 

n verlangt: Een overdekten hoofdingang, zich 

aansluitende aan de steenen brug. 

Voor  de doodgraverswoning: 

Beganegrond. Een ingang met voorportaal, keuken en minstens 

één woonkamer; twee wachtkamers, ieder  groot p. m. . met 

privaten. 

ie Verdieping. Slaapkamer en zolder. 

: 



Beganegrond. Een lokaal voor  schijndooden met oppassers-

kamer; een lokaal tot herkenning voor  lijken ; een lokaal 

voor  berging van gereedschappen ter  oppervlakte van minstens

 Verdieping. Een lokaal geschikt voor  het doen van kleine 

herstellingen en het maken van grafsieraden 

n verlangt de plattegronden en doorsneden op 

eene schaal  van a

n de doorsneden moet de constructie worden aangegeven. 

e gevelteekening op een schaal van i ii

Een detailteekening van het voornaamste gedeelte van den gevel, 

waaruit de constructie blijkt , op een schaal van  a

Eene memorie van toelichting, met aanwijzing van de bouwstoffen. 

e wijze van behandeling der  teekeningen wordt aan de keus 

van de mededingers overgelaten. 

Voor  het ter  bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uit-

geloofd: het getuigschrift der  Afdeeling en  ter  gemoetkoming 

van gemaakte kosten. 

t daarop volgend ontwerp het getuigschrift en /

Ter mededinging worden alle leden der ü tot bevordering dei-

Bouwkunst en de n der  afdeeling 's Gravenhage toegelaten. 

 Prijsvraag:

e Fontein wordt verondersteld gelegen te zijn in 

een park. 

e stijl wordt vrijgelaten, i) 

n verlangt de plattegronden, opstand en door-

sneden op een schaal van  a

Eenige voorname details voor  de constructie op de helft der 

ware grootte. 

t materiaal van natuurlijke n steen en gesmeed ijzer. 

Eene memorie van toelichting is verplichtend. 

e manier  van teckenen wordt aan ieder  vrijgelaten. 

Voor  het ter  bekroning waardig gekeurd ontwerp, wordt het 

getuigschrift der  Afdeeling en  ter  gemoetkoming van gemaakte 

kosten uitgeloofd. 

Voor  het daarop volgend ontwerp zal, ingeval de jur y het ver-

langt, het getuigschrift worden uitgereikt. 

Ter mededinging worden alleen n der  afdeeling 's Graven-

hage toegelaten. 

 Prijsvraag:

e kamer is . breed en . lang. 

e stijl wordt aan de keus van de ontwerpers overgelaten. 

n verlangt een plafondteekening in kleuren, 

op een schaal van  a

Eenige details in kleuren op een schaal van  a

Voor het ter  bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt het 

getuigschrift der  Afdeeling en ƒ  ter  vergoedig van gemaakte 

kosten uitgeloofd. 

Voor  het daaropvolgend omwerp het getuigschrift der  Afdeeling. 

Ter mededinging worden alleen n der  afdeeling 's Graven-

hage toegelaten. 

E . 

Art .  All e stukken ter  beantwoording van deze prijsvragen 

worden vóór of prim o October  vrachtvri j  ingewacht aan het 

adres van den Secretaris, Groenewegje N°.  te 's Gravenhage, 

vergezeld van een adres, om desnoods met den inzender  te kunnen 

correspor.deeren, zonder  den naambrief te openen. 

Art . r  ingezonden ontwerp moet met een spreuk of motto 

gemerkt zijn. Er  moet een gesloten naambrief worden bijgevoegd, 

waarop van buiten het motto is herhaald en van binnen de naam 

en woonplaats van den inzender. All e stukken moeten aan de 

achterzijde gemerkt zijn met een geheim teeken, op te geven bij 

de terugvordering 

Art . e memorie evenals alle andere bijschriften , welke bij 

de ontwerpen moeten gevoegd worden, moeten door eene andere 

hand dan die der  vervaardigers geschreven zijn. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van eene commissie van beoordeeling, bestaande uit drie deskun-

digen, waarvan één benoemd door  het Bestuur  der  Afdeeling uit 

n het oorspronkelijk programma staat, dat ook het materiaal wordt 
vrijgelaten. t is een drukfout . 

de Commissie met het opmaken van het program belast, de 

anderen door de mededingers zeiven te benoemen; daartoe is het 

noodig, dat ieder  mededinger  op de buitenzijde van den naambrief 

vermeldt, de namen van twee juryleden. 

l dat door  de mededingers niet genoegzaam of voldoende 

namen zijn opgegeven, of geen meerderheid van stemmen op een 

juryli d is gevestigd, dan zal door  het Bestuur  der  Afdeeling 

's Gravenhage hetzij  gedeeltelijk of geheel eene commissie worden 

uitgenoodigd. 

e jur y heeft het recht, wanneer geen antwoord ter  bekroning 

kan worden voorgedragen, aan het Bestuur  voor  te stellen, eene 

premie in geld toe te kennen aan zulke antwoorden, welke zij 

meent dat hierop aanspraak hebben. e premien mogen het 

bedrag, voor  de prijzen gesteld, niet te boven gaan. 

Art . e niet bekroonde stukken kunnen in r

afgehaald worden bij  den Secretaris der  Afdeeling, op vertoon van 

de spreuk of het motto, en tegen overlegging van het geheime teeken. 

n bijzondere gevallen kunnen op uitdrukkelij k verlangen der 

inzenders, niet bekroonde teekeningen binnen den vastgestelden 

tijdstcrmij n worden teruggegeven. 

e bekroonde teekeningen blijven het eigendom van de ont-

werpers, maar  moeten des verlangd, geschikt gemaakt en afge-

staan worden ter  reproductie. 

Op de prijsvraa g voor  een , uitgeschreven door 

het uitvoerend Comité der  Nationale Tentoonstelling van Oude 

en Nieuwe , te 's Gravenhage. zijn  antwoorden 

ingekomen. 

r  de Afdeeling n en omstreken van de j 

tot bevordering der  Bouwkunst is de volgende Prijsvraag uitge-

schreven. 

e lengte van den wand, waarin geene deur- of lichtopeningen 

geplaatst worden, is benaald op . e hoogte van de ver-

dieping is van bovenkant vloer  lor  bovenkant vloer . 

Er wordt verlangd : 

Eene opstandteekening met verticale en horizontale doorsnede 

op de schaal van  a

e stijl is vrijgelaten. 

e teekeningen in zwarte lijnen uit te voeren, geschikt voor 

photolithografische reproductie. 

Al s prij s wordt uitgeloofd aan bet ter  bekroning waardig ge-

keurde ontwerp: het geiuigschrift der  afdeeling en ƒ  en aan 

het daarop volgende het getuigschrift en  gulden. 

E . 

Art . e medewerking aan deze prijsvraa g is alleen "oor 

leden der  afdeeling opengesteld. 

Art .  All e ontwerpen moeten vóór of op r

worden ingezonden bij  den Secretaris. 

Art .  All e stukken moeten met een motto geteekend zijn en 

vergezeld gaan van een brief, bevattende den naam van den 

ontwerper. 

Art . t eerst bekroonde ontwerp blijf t het eigendom der 

afdeeling. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van de Jury, welke bestaat uit het bestuur  der  afdeeling, bijge-

staan door  de heeren W. C. r  en C. . van . 

Namens de Afdeeling voorn. 

 W. ,

i  P. G. , ie

e  te 'sGraven-

hage, die onlangs door het uitschrijven der  prijsvraa g voor  een 

reclame-advertentie, reeds blij k gaf waarde te hechten aan goeden 

smaak, waar  het geldt de aandacht van het publiek te trekken, 

heeft in die richtin g eene nog belangrijker  schrede gedaan. Zij 

heeft namelijk besloten om den ingang van het door  de -

schappij  nieuw betrokken gebouw op de k een monu-

mentaal aanzien te geven, en daarbij  eene eigenaardige hulde te 

brengen aan Christiaan , den wiskundige. 

n is de architekt wien het werk opgedragen werd, de heer 

Jurriaa n , bijzonder  goed geslaagd. 

Om twee voorname redenen is de poortbouw een punt van 

aantrekking voor  het oog des beschouwers geworden. 

Ten eerste omdat de verdere gevel een vlak gemetselde gevel 

is, zoodat de poort een  geworden is, een kunst-

middel dat in de renaissance reeds dikwijl s gunstige toepassing 

vond en dat wij  met genoegen terugvinden op een tijdstip , dat in 

het  de bouwkunde haar  heil zoek*. 

En de tweede reden, waarom bovengenoemde bouw de aan-

dacht trekt , is de toepassing op oordeelkundige wijze van rij k 

materiaal. 

Een boogvormig fronton, de flink  gebeitelde buste van s 

me: banderollen omgeven, (het werk van den heer  Bourgonjon) 

bevattende, wordt door  twee Jonische zuilen gedragen, dien in 

koper  bewerkte kapiteelen en breede*n gordel tot bizonder  sieraad 

strekken. t koperwerk is door  de tinna B. van Wijk , eveneens 

te 's Gravenhage geleverd en verdient alle aandacht. 

Ook het smeedwerk van den heer i s le d 

mag een goed stuk werk genoemd worden. Bovenlicht met de 

initialen E. N. . V. . en deurvullin g dragen in spelende lijnen 

en enkele gouden veegjes er  veel toe bij  den massieve indruk 

van het geheel te milderen. e deur  is uit de fabriek der  heeren 

van , en dat zegt genoeg 

Zoodoende is er  een geheel ontstaan, dat onder  den aannemer 

A . Stigter  goed uitgevoerd, tot eere strekt aan onze herlevende kunst. 

n de vorige week had te 's Gravenhage de uildeeling der 

prijzen plaats aan de verdienstelijkste leerlingen van de Akademie 

van Beeldende  aldaar, bij  het eindigen van den cursus. 

Na eene locspraak van den heer . Beijnen, sprak de heer 

Johan Gram de volgende rede uit : 

Alvorens tot de uildeeling der  prijzen over  te gaan, wenscht 

de d van Bestuur  er  met nadruk op te wijzen, dal het aantal 

onderscheidingen, in vergelijkin g mei vroeger  jaren, zeer  ver-

minderd is. Van lieverlede waren die prijzen, met name de medailles, 

zoo menigvuldig geworden, dat :oms deze of gene verdienstelijke 

leerling met vier  of vijf  medailles, die hij  behaald had, uit hel 

strijdper k trad. r  dien overvloed van pi ijzen daalde de waaide 

dei onderscheidingen. Toen oude. hel tweede k s 

Napoleon zöó mild de ridderord e van het n van Eer  uit-

deelde, dat bijna een ieder  een lintj e in zijn knoopsgat droeg, 

werd het eene onderscheiding, daarmee  versierd te zijn. Zoo 

had liet allengs met de steeds in aantal toenemende medailles 

kunnen gaan. Om derhalve de waaide en beteekenis van het 

eere-metaal te verhoogen, en de onderscheiding zelve op hooger 

prij s te doen stellen, is door  den d van Bestuur  eene regeling 

tot stand gebracht, die het aantal medailles beperkt. n plaats van 

 of zelfs meer, zullen er  nu slechts  medailles worden uitgereikt. 

Een  in den eigenlijken zin van het woord heeft er 

ditmaal niet plaats gehad. Van alle klassen is het werk. dat de 

leerlingen gedurende den afgeloopen wintercursus gemaakt hebben, 

bijeenverzameld en hebben de Jury' s de zeer  laslige taak aanvaard, 

oin uit die massa teekeningen, ontwerpen en boetseerwerk het 

beste te kiezen en te beloonen. 

Over  het algemeen hebben de verschillende Jury' s hare tevreden-

heid betuigd over  den arbeid van den afgeloopen wintercursus. 

e Jury over  de Afdeeling A , de heeren Jacob s en Ph. Sadée, 

prijs t de uitkomst der  schilderklasse van vrouwelijk e leerlingen, 

terwij l de teekeningen der  mannelijke leerlingen naar  het naakt 

model door haar  zeer  zwak zijn gevonden. Aan klein pleister  en 

elementair  handteekenen wordt lof toegekend. t het stilleven-

teekenen is de Jury zeer  ingenomen en zij  getuigt, dat in deze 

klasse met grooten ijver  is gewerkt. 

n de hoogste klasse van den cursus voor  vrouwelijk e leerlingen 

werd, volgens de Jury. met veel ijver  en nauwgezetheid gewerkt. 

e lagere klassen waren minder  bevredigend dan in vorige jaren. 

Over  de Afdeeling Ornament was het oordeel der  Jury, de heeren 

Bourgonjon en Eerelman, zeer  gunstig. Zij  vond de compositie, 

waaraan de ie prij s is toegekend, een schouw en een lanluarnhangcr, 

uitnemend geslaagd, zoowel wat het ontwerp als Je uitvoering betrof. 

Ook onder  de pen- en pleisterteekeningen wijst zij  op bijzonder 

goed gevoelde en met zorg afgewerkte stukken. Van het werk 

der leerlingen . O. bevielen haar  in het bijzonder  de.ontwerpen 

in kleur  voor  vlakornament. Bij  het werk, door  de jur y voor  de 

medaille aangewezen, bevindt zich eene veelhoeksvulling, welke, 

volgens haar, zoo goed van rangschikking is en wier  zachte stof 

door  de kleur  zoo juist is uitgedrukt , als men zelden bij  het werk 

van een leerling ontmoet. 

e Jury in de afd. Boetseeren, bestaande uit de heeren oud-

r n cn Bourgonjon, was zóó ingenomen met den 

ijver  der  leerlingen en het gehalte van hun arbeid, dat zij  een 

waren n van onderscheidingen over  hen had willen 

uitstrooien. h de d van Bestuur  moest die mildheid tem-

peren, teneinde het evenwicht tusschen de belooningen der  ver-

schillende afdeelingen le behouden. 

n was de Jury in de Afd Bouwkunst, bestaande uit 

dc heeren J. F. r  Sr. en C. . Peters, zeer  spaarzaam 

met het toewijzen van hooge onderscheidingen. Niettemin is haar 

algemeen oordeel over  het werk gunstig. Blijkbaa r zegt zij, is er 

in alle klassen met ijver  gewerkt en hebben de leeraren zich geene 

moeite ontzien, om te zorgen dat alles goed begrepen, zuiver  ge-

teekend en zorgvuldig behandeld wordt. 

n de klasse 8, het zoogenaamd  heeft de Jury aan 

het eenvoudiger  geteekende doch degelijks! opgevatte en best 

uitgewerkte ontwerp dc medaille toegekend. Wel waren de gevels 

van andere ontwerpen sierlijker  en aangenamer geteekend, doch 

wat de waarde van hel ontwerp zelf betreft, stonden zij  verre 

beneden het bekroonde. 

n de hoogste klasse, zoogenaamd  had men, zegt 

de Jury, terecht den leerlingen eenvoudige, geheel binnen hunne 

bevatting blijvende ontwerpen laten uitwerken, die allen goed 

waren opgevat, doch waarvoor  natuurlijkerwijz e eene e 

buiten aanmerking moest blijven. 

e afdeeling bouwkunde brengt ons als van zelve 

tot de belangrijke hervorming die hel leerplan ondergaan heeft, 

en welke vooral ten doel heeft om in voornoemde afdeeling het 

onderwijs meer  ontledend, vergelijkend en redegevend te maken 

en derhalve voor  het aanstaande vak van grooter  praktisch nut 

te doen zijn. e leerlingen le leeren denken en zich van alles 

rekenschap te leeren geven, stond daarbij  op den voorgrond. 

Natuurlij k kan in één jaar  tijd s niet alles verkregen worden, 

zelfs niet met de grootste inspanning en medewerking van den 

directeur  en den hoofdleeraar  dier  klasse. Waar, gelijk hier 

 klasse zijn, worden er  jaren gevorderd eer  de nieuwe geest ge-

heel en al zal zijn doorgedrongen en zal men de gunstige uitkomsten 

het eerst in de laagste klasse waarnemen, gelijk reeds duidelij k 

dit jaar  gebleken is. 

Bovendien verlieze men niet uit het oog, dat, al moge het hooge 

einddoel wezen: het vormen van degelijke bouwmeesters, ook 

hier  het «velen zijn geroepen cn weinigen uitverkoren"va n toepassing 

is. Slechts enkelen hebben zulke gelukkige geestesgaven, dat zij 

zich aan de akademie tot uitnemende architekten weten te vormen. 

Ondervinding en praktij k moeten dien gelukkigen aanleg en die 

welvolbrachte studiën komen steunen, zoodat dit groote einddoel 

toch eerst veel later  bereikt wordt. Groote architekten zijn zeld-

zaam, en dil te meer, omdat er  zoo zelden grootsche bouwwerken 

worden ontworpen en tot stand gebracht n zie in onze eigen 

stad rond, om zich te overtuigen, hoe zeldzaam zich de gelegen-

heid voor  een architekt voordoet om iets anders te bouwen dan 

die gewone burgerwoningen, welke, met fraaie uitzonderingen 

gelukkig, dikwerf niet veel meer  dan steenen cubusser. kunnen 

genoemd worden, die amper tegen koude en natheid beveiligen. 

Slechts enkele leerlingen zullen dan ook zulk eene hooge vluchl 

nemen; voor  de meerderheid dient men op een meer  nedcrigen 

maar niet minder  nuttigen werkkrin g het oog te hebben. 

e vroegere omvangrijk e ontwerpen van concertgebouwen als 

anderszins, die boven het bereik der  leerlingen waren, en waarvoor 

zelfs architekten van naam zouden terugdeinzen, heeft men doen 

vervallen. e leerlingen brachten die grootsche gebouwen op het 

papier, maar  de afstand van de schets tot hel nauwkeurig detail-

leeren en het wezenlijk bouwen van zulk een paleis is even groot 

als die van een spiegelgevecht tot een wezenlijken veldslag. e 

leerlingen waren niet genoeg op de hoogte van de details, zonder 

welke dergelijke grootsche ontwerpen weinig waarde hebben. e 

nu ingevoerde, meer  wetenschappelijke opleiding beoogt daarom 

juist , de leerlingen meer  in het gebied der  details te doen door-



dringen en hun te leeren, zich daarvan rekenschap te geven. 

Naast den architekt, is het de roeping der  Akademie om te 

voorzien in de degelijke opleiding van opzichters, aannemers, 

timmerlieden, metselaars, meubelmakers, smeden, koperslagers, 

verwers, stukadoors, beeldhouwers, decorateurs, juweliers en van 

zoovele anderen. e eischen voor  die vakken zijn zeer  uileen-

loopend, en daarom zal het altij d zeer  moeielijk zijn, die allen te 

bevredigen, en zal dit voortdurende inspanning van de leeraars 

vorderen. t is toch niet voldoende, dat die leerlingen in eenige 

winteravond-cursussen hier  leeren, een kap, een muur  met kozijnen 

lijsten of figuren samen te stellen; dat zij  min of meer  gelukkige 

ontwerpen, fraai gekleurde of gearceerde teekeningen voltooien, 

die den wand versieren en met belangstelling worden bezien, ja 

zelfs geroemd. t alles is wel noodzakelijk, maar  toch niet

 deze is: dat de leerlingen hun vak grondig kennen, 

dat zij  leeren zien en opmerken, denken en vergelijken, schiften, 

oordeelen en zich zoodoende ontwikkelen tot een zelfstandig wezen, 

dat het waarom en daarom van elke samenstelling en het karakter 

der vormen begrijpt . e weet niet alleen hout van steen of ijzer 

te onderscheiden, maar  zich ook rekenschap te geven van de ge-

aardheid dezer  stoften en die te waardeeren, zoodat, wanneer  hij 

straks in de maatschappij  als fabriekant of meester  optreedt, elk 

dier  stoften door  hem naar  den eisch verwerkt wordt. 

Aldus zullen de leerlingen hun vak leeren doorzien en waardeeren. 

t zal hun een genot zijn, de wetten te leeren kennen, die de 

levensvatbaarheid van hun vak uitmaken. J moeten de Tien 

Geboden van hun vak leeren onderscheiden, die hun tot con-

structie-gidsen of esthetische bakens zullen strekken, hetzij  dat zij 

ontwerpen, hetzij  dat zij  een ontwerp uitwerken en detailleeren, 

hetzij  dat zij  den beitel of het penseel ter  uitvoering ter  hand nemen. 

t is dan ook niet voldoende, in eene werkplaats, fabriek of 

atelier  zoogenaamde mallen aan den wand te hebben, modellen 

te verzamelen van balusters, architraven, balk- of deurprohelen, 

kroon-, goot- of raamlijsten, afgietsels van uitheemsche beroemde 

ornamenten en beelden. t alles is zeer  fraai cn aangenaam, 

maar meester  in zijn vak te zijn, uit eigen brein en met eigen 

hand telkens de juiste mallen en de ware vormen cn modellen 

te ontwerpen, die voor  elk opgegeven voorwerp en in elk bijzonder 

geval het meest geschikt zijn — dat  en  de hoofdzaak. 

Wat heeft men aan een boekenkast met prachtige werken, wier 

;nhoud en geest niet in brein en hart van den bezitter  is door-

gedrongen? n men aldus meester  worden, dan bezit het ontwerp 

of de uitvoering, om het even of men schilder, beeldhouwer, 

architekt , decorateur  of smid is, stijl , karakter , kunstwaarde, en 

heeft men zich zeiven tot een kunstenaar  op zijn gebied weten te 

verheffen. 

n men het zoo ver  brengt, is dit voor  een groot deel aan 

den leeraar  te danken, die ieder  leerling naar  zijn vak en zijn 

aanleg weet te leiden. n de afdeeiing ornament zijn in dit opzicht 

bewijzen van grooten vooruitgang gegeven. n zie hoe daar  in 

velerlei stijl op verschillend gebied allerhande voorwerpen ont-

worpen zijn. Onder  het werk der  afdeeiing boetseeren bevindt 

zich een hier  geboetseerd e door  een jeugdig talent-

vol drijver , dat een bewijs levert hoe de akademie aan velerlei 

lakken van kunstnijverheid haren steun biedt. r  cn meer  zal 

dan ook onze inrichtin g trachten te worden een school van leven-

wekkend, bezielend, vruchtdragend onderwijs, eene school, die 

voor  elk vak de juiste wetten en ware banen weet aan te wijzen, 

zoodat de leiding der  hoofdleeraars en leeraars de leerlingen tot 

kunstenaars in hun vak doet stijgen. 

c wijst er  op in een zijner  meesterlijke werken, 

hoe de ouden het schoone in alles mengden, en niet van de 

kunst eene soort van genieting maakten, die alleen voor  bevoor-

rechten is weggelegd.  zou hun een barbaarsch 

woord zijn toegeschenen, omdat zij  de kunst niet wisten af te 

scheiden als eene soort van kostbaar  reukwerk, dat men slechts 

bij  feestelijke gelegenheden aanwendt, maar  omdat de eenvou-

digste voorwerpen van dagelijksch gebruik een schoonen vorm 

van hen ontvingen. 

Eerst wanneer  de opleiding onzer  kweekelingen een dergelijken 

toestand zal doen ontstaan, zal Nederland zijn ouden kunstroem 

herwinnen, dien het verloren heeft, omdat het kunstnijverheids vak 

in een bedrij f ontaarde en het meesterschap zich voldaan achtu-

met  te zijn. 

Naar  aanleiding van deze rede, plaatsten eenige oud-leerlingen 

het volgende ingezonden stuk in het  van  en i j. l 

Even als vorige jaren hadden wij  ook thans, vol sympathie voor 

hetgeen wij  zoo dikwerf hadden aanschouwd en zelf bijgewoond, 

onze schreden gericht naar  het gebouw der  Akademie van Beel-

dende kunsten, om getuige te zijn van het jaarlijksc h feest, wan-

neer  de lauweren worden uitgereikt aan hen, die met sucses op 

de eens aangevangen baan der  kunst voortschrijden, een baan 

zoo terecht door  den heer  Beijnen, een moeielijke genoemd. 

e begaafde spreker  boeide zijn hoorders, nu ook ditmaal 

weder  zijn woorden gei uischt hebben door  de hooge ruimt e en 

zeker  velen zullen hebben vervuld niet een heilig gevoel van 

eerbied voor  de schoone kunsl, voor  welker  beoefening de Aka-

demie steeds haar  deuren ontsloten had. 

e toelichting welke deze rede opvolgde en de eigenlijke prijs -

uitdeeling voorafging, was in vergelijkin g met het vorige wel in 

staat  te verbazen. Steeds hadden wij  ons best gedaan ook 

dien moeielijken weg te bewandelen cn eens gelauwerd le kunnen 

worden en thans, bij  het aanhooren van de rede van den heer 

Gram, konden wij  onze spijt niet verbergen, niet eenige jaren 

later  te zijn geboren. Vroeger, zoo vernemen wij  toch, weiden te 

veel prijzen uitgereikt; gelukkig voor  ons dat de heer  Beijnen toch 

steeds was blijven beweren dat de echte lauweren nog hoog hingen. 

r  stonden wij  met onze verdiende onderscheidingen en durfden 

er  niet voor  uit te komen ze te hebben behaald! 

Voorheen, zoo heette het weder, werden slechts spiegelgevechten 

geleverd waar  het gold het verkrijgen van een bekroning; thans 

schijnen het werkelijk e veldslagen te zijn en gelooft de spreker 

de overtuiging te kunnen geven, dat de leerling volkomen van 

alle markten thuis de Akademie zal verlaten. 

Werkelij k met veel lof gewaagde de heer  Gram van de nieuwe 

richtin g die de Akademie was opgegaan en die volgens hem alleen 

in staat zou zijn Neêrland's ouden kunstroem te doen herleven, 

en met een brutaal vertrouwen staart de spreker  in de toekomst. 

r  had hij  het recht hiermede de oude leerstellingen te ver-

werpen ? Getuigde hij  hierdoor  niet dat allen die de Academie 

sinds eenige jaren verlaten hebben daar  niet geschikt zijn gemaakt, 

zooals hij  beweert dat thans eerst zal geschieden, eens als bekwame 

vakmannen met grondige bekendheid van hun vak toegerust, op 

te treden, dat zij  n i et hebben geleerd te «zien en op te merken, 

te schiften, verdeden en zich zoodoende te ontwikkelen tot zelf-

standige wezens, die het waarom en daarom van elke samenstelling 

en het karakter  der  vormen begrijpen ?" 

n verwij t de jongeren wel eens dat zij, bij  hun verlangen 

naar  vooruitgang, de werken hunner  voorgangers afbreken, dit is 

dikwijl s ten oprechte, want veelal zullen zij  die gebruiken als basis 

voor  hun scheppingen. Wat moesten wij  cr  echter  van denken nu 

de heer  Gram niets dan lof over  heeft voor  de aangebrachte ver-

anderingen en daarbij  dc vruchten schijnt voorbij  te zien die het 

vroeger  onderwijs wel degelijk heeft voortgebracht. Onze leiders 

hadden recht op wat meer  waardeering1 

Wi j mogen de onbescheidenheid niet hebben hier  een woord 

te spreken van hoogachting voor  onzen vrocgeren directeur, die 

tot onze ergernis een rede moest aanhoren waarin het heden en 

de toekomst der  Akademie werden verheerlijk t en waarin t en 

s t e r k s te u i t k w a m , hoe de g l o r i e d er  A k a d e m i e 

hee ft te b e g i n n en met het j a a r  d at de l e i d i n g 

a an n i e u we h a n d en was o p g e d r a g e n. Werkelij k wij 

hadden gedacht, dat de heer  Gram meer  eerbied zou getoond 

hebben te bezitten. 

Ergelijke r  was het nog dat met een zekere minachting werd 

neergezien op de werken van hem, die nog slechts enkele jaren 

geleden als jubilari s gehuldigd werd, gelauwerd en geëerd door 

vele kunstgenootschappen nit het geheele land, door  het groote 

aantal vrienden dat hij  zich door  zijn edel karakter  en bekwaam-

heid had verworven, en bij  welke gelegenheid de wanden der 

zalen van dezelfde academie de juichtonen hadden weerkaatst en 

dezelfde d van Bestuur  onuitputtelij k was in het uiten van 

waardeerende woorden voor  de groote gaven en uitnemer de be-

wezen diensten van onzen onvergetelijken Vogel. 

Wi j  willen hier  thans niet beoordeelen in hoeverre de nieuwe 

methode te volgen bij  het bouwkundig onderwijs voor  de akademie 

een zegen is, en vooial voor  die klasse waarin de aesthetica op 

den voorgrond moest staan doch waar  thans, in strij d met dc 

aanmoediging van den heer  Beijnen, dat steeds gestreefd moet 

worden naar  het schoone, ontwerpen die daarvan blij k gaven, 

volgens verklarin g van den heer  Gram, opzijde zijn gelegd, slechts 

is gelet op praktische belangen en de eenvoudigste ontwerpen 

daarvan door  de [ury ter  belooning werden voorgedragen, maar 

wij  kunnen niet nalaten te betreuren dat de redenaar  de richting , 

welke de vroegere hoofdleeraar  in de bouwkunst in deze volgde, 

belachelijk maakte en de tegenwoordige aan zijn hoorders als de 

alleenzaligmakende voorspiegelde. 

Onder  dankzegging voor  de plaatsing: 

Eenige leerlingen. 

n de te 's e verschijnende  van , antwoordt 

de heer  Gram op bovenstaand schrijven als volgt: 

Niets is gemakkelijker  dan van eene mededeeling of betoog 

eenige volzinnen uit hun verband te rukken en daarmede den 

schrijver  ot spreker  aan te vallen. Van deze methode hebben 

«eenige oud-leerlingen"  in  van g . weder 

eer.e zeer  merkwaardige proel gegeven door  in de bescheiden en 

eenvoudige toelichting, door  mij  namens den d van Bestuur 

omtrent enkele veranderingen in het onderwijs voorgedragen, be-

weegredenen te zoeken, die alleen in hunne rijk e verbeelding 

bestaan. 

Gelukkiglij k heeft een redactie-lid van het

 toestemming gevraagd om deze mededeelingen in haar  geheel 

in genoemd orgaan op te nemen, zoodat men zich daar  zal kennen 

overtuigen, hoe deze jeugdige n Quichotten tegen windmolens 

schermen. 

Waarop is b. v. hunne gevolgtrekking gegrond, dat de door 

hen destijds behaalde onderscheidingen niet verdiend zouden zijn, 

omdat nu het aantal prijzen verminderd is? t dergelijke 

redeneering steek ? 

n de mededeelingen werd gezegd, dat de afstand tusschen een 

ontwerp op papier'en een in de werkelijkheid te bouwen ontwerp 

even groot is als tusschen een spiegelgevecht en een wezenlijken 

veldslag; de slechte hoorders «oud-leerl ingen"  verstaan: 

«Voorheen weiden slechts spiegelgevechten geleverd, waar  het 

gold het verkrijgen van eene bekroning; thans schijnen het 

werkelijk e veldslagen te zijn en gelooft de spreker  de overtuiging 

te kunnen geven, dat de leerling volkomen van alle markten 

thuis de Akademie zal verlaten." 

Bij  zulk eene woord- en zinsverdraaiing zou men haast geneigd 

zijn het oude spreekwoord om te keeren en te zeggen : »een

verstaander  heeft maar  een half woord noodig, om een spreker  te 

veroordeelen en te belasteren." 

Volgens de ooud-leerlingen"  zou het gansche betoog uitsluitend 

de strekking hebben om aan te toonen, dat eerst de ingevoerde 

hervorming de Akademie zal brengen op den weg die tot de 

grootste gelukzaligheid op bouwkundig gebied leidt. n werkelijk -

heid strekte de mededeeling eenvoudig, zooals ieder, die lezen en 

hooren kan, begrijpt , om erop te wijzen, dat men het ontwerpen 

van gebouwen vereenvoudigd en het wetenschappelijk gedeelte 

van het onderwijs uitgebreid had; dat men, het hoogste en moei-

lijkst e in het ontwerpen aan de g voor  hooger  onderwijs, 

aan de Polytechnische school, wilde overlaten n werden 

eenige algemeene opmerkingen vastgeknoopt, waarmee naar  ik 

bescheidenlijk meen, ieder  leeraar  zich zal vereenigd hebben. 

n was echter  evenmin sprake van lof voor  het tegenwoordig, 

onderwijs in de bouwkunde als een blaam voor  het vroegere. 

Verachten wij  de Grondwet var.  omdat wij  die van

bezitten? e redeneering zou potsierlij k zijn. e 

. P. Vogel nog geleefd, zeer  zeker  zou hij  deze wijzigingen, 

voortvloeiende uit opgedane ervaring en uitgaande van den , 

v. B. met toewijding hebben toegepast. 

e kan- het in het brein der  oud-leerlingen opkomen, in die 

eenvoudige woorden te willen zien eene verheerlijkin g van het 

heden en de toekomst der  Akademie ten koste van het verledene 

en van zulke verdienstelijke mannen als n en Vogel. 

t is ieder  ter  beoordeeling overgelaten wie meer  eerbied 

heeft voor  mannen als . P. Vogel en J. Th. n : hij  die 

hen mengt in een kwestie, waarvan blijkbaa r  de strekking niet 

tot zijn brein is doorgedrongen, of hij , die vol waardeering voor 

al hetgeen genoemde kunstenaars voor  de Akademie geweest zijn. 

overtuigd is. dat de ingevoerde hervormingen hunne instemming 

zouden erlangd hebben, indien zij  nog aan het hoold der  inrich -

ting hadden gestaan. 

N . 

e jaarlijksch e prijsuitdeelin g der  Vkademie van Beeldende 

 alhier, de vorige week gehouden, kenmerkte zich door 

groote plechtigheid. 

e drie groote midden-zalen der  Akademie waren voor  dit doel 

bestemd en op grootsche en vooral smaakvolle wijze ingericht en 

versierd. Aan het 'ind e van deze indrukwekkende ruimt e stond 

de estrade voor  het bestuur, den directeur  en de leeraren, daar-

boven was een groot beeld van Apollo, te midden van levendig 

groen, opgesteld, waarachter  zich het orkest verborg, dat van tij d 

tot tij d zich liet hooren. Aan de wanden hingen de teekeningen 

der leerlingen tentoongesteld, terwij l de in rok met witte das ge-

kleede bestuursleden, directeur  en leeraren, de ernst der  plechtig-

heid verhoogden. 

t is ongetwijfeld, dat de indru k van eene dergelijke wijze 

van prijsuitdeelin g zeer  veel invloed heeft op de leerlingen, en 

daardoor  voorzeker  ijver  en studie worden aangewakkerd om op 

zulk een plechtig jaarlijksc h uur  met een lauwer  gekroond te 

worden. 

e president, dr. Beijnen, hield de openingsrede, waarin hij 

voornamelijk betuigde, dat kunst voor  den mensch even noodig 

was als brood, zonder  kunst geen beschaving, geen genot, terwij l 

de leerlingen werden aangemaand voort te gaan op het goede 

pad, met lust en ijver  te arbeiden en werkelijk e kunst te be-

oefenen. ' hield de heer  Johan Gram, Secretaris van he1 

bestuur, èene rede, waarin het rapport der  jur y was ingevlochten, 

en die tevens uiteen zette, waarom het programma van onderwijs 

hier  en daar  aanmerkelijke veranderingen had ondergaan, in 

verband met het optreden van eenen nieuwen direkteur  en 

hoofdleeraar  in de  hij  hoopte, dat deze verande-

ringen goede vruchten mogen dragen  Na het uitreiken der 

prijzen sprak de heer  Beijnen nog een hartelijk  woord tot den 

hoogst verdienstelijken, afgetreden directeur, den heer _ 

en uitte de wensch dat deze nog lange jaren getuige zou mogen 

blijven van den naar  hij  hoopte voortdtirenden bloei der  Akademie. 

a richtt e hij  het woord tot den heer  v. , den tegen-

woordigen direkteur , waarin hij  er  op wees, dat deze reeds veel had 

gedaan tot hervorming van het onderwijs in den nog korten tij d 

van zijne werkkring , en hij  hoopte, dat deze bij  voortdurin g zijne 

beste krachten aan den bloei der  Akademie zou wijden. 

Nu wendden wij  onze schreden naar  de muurvlakten, en bemerk-

ten tot ons genoegen, dat het onderwijs aan deze instelling goede 

vruchten afwierp. 

Vooral in de afdeeiing Ornament was de vooruitgang aanmer-

kelijk , zoowei wat de elementaire klassen aangaat als de hoogere 

klassen, terwij l het teekenen naar  pleister  blijke n gaf van tlink e 

opvatting en degelijke studie. Ook aan het stilleven en het deco-

ratief schilderwerk mogen wij  onze welverdiende hulde niet ont-

houden. Wij  bejammeren het zeer, dat het naakt figuur,  er. dat 

wel op de e Akademie, ontbrak, en de beoordeelings-

commissie er  op moest wijzen, dit jaar  de vorderingen niet zoo 

gunstig konden worden genoemd. e afdeeiing boetseerkunst was 

echter  flink  vertegenwoordigd; wij  zagen daar  enkele figuren die 

onze bewondering gaande maakten. Ten laatste hebben wij  nog de 

afdeeiing Bouwkunst. l is naar  onze meening goed gezien, de ont-

werpen aan eene akademie, waar  weinig tij d beschikbaar  is, zeer 

eenvoudig te doen zijn, en den leerling vooreerst goed te leeren 

denken, en zich rekenschap te doen geven, van hetgeen hij  ver-

vaardigt; vooral is degelijke en grondige studie noodig, en blijk t 

het helaas maar  al te wel dat juist op dergelijke inrichtingen pro-

jecten vervaardigd zijn, wier  ontwerpers zelfs niet in staat blijke n 

van het kleinste onderdeel eene goede detailteekening te maken, 

terwij l verhoudingen, vormen, benevens planverdeelingen beneden 

hun bereik liggen. e teekeningen op de tentoonstelling waren 

zeer  eenvoudige projecten, welke blijkbaa r  goed gedacht waren. 

Wat de constructie teekeningen aangaat, hopen wij  een volgend 

jaar  wat meer  flinke details te zien van onderdeelen van gebou-

) , 



wen, en wat minder  trappen en schuin liggende zeer  ingewik-

kelde kapgronden. 

Voor het overige kan men de Akademie gelukwenschen met 

haren vooruitgang en zeker  niet het minst haren ij  verigen directeur, 

den heer v. , die naar wij  hopen, nog lang aan haar  hoofd 

zal staan en tot haren bloei medewerken. 

, i

r . den , Groothertog, zijn de heeren G. van 

, nieuwbenoemd inspecteur van den Waterstaat, en u 

Celiée , gepensionneerd hoofd-ingenieur van den Water-

staat, benoemd tot commandeur der  orde van de Eikenkroon. 

e inspecteur G. Van n is belast met den dienst in de 

tweede inspectie, standplaats 's Gravenhage, dc ingenieurs Th . Bleck-

mann en  W. Welcker  zijn ontheven van den tijdelijke n dienst 

van hoofdingenieur in het  en gde district : den hoofdinge-

nieur W. F. , thans belast met het beheer der  werken 

van het  rivier-arrondissement, is het beheer  der  groote rivieren 

opgedragen, standplaats 'sGravenhage; de waarn. hoofdingenieur 

in het  district , . A. van , is belast met de waarneming 

van den dienst van hoofdingenieur in het  en gde district , 

standplaats ; de hoofdingenieur . v. f gaat van 

den algemeenen dienst over  naar het ue district , standplaats 

. 

Verder  zullen de na te noemen ingenieurs dienst doen als volgt: 

e ingenieur  iste kl . J. W. Welcker, thans te Alkmaar , in het 

 rivier-arrondissement, standplaats ; de ing.  kl . 

A . , thans toegevoegd aan den arrondissements-inge-

nieur te Amsterdam, in het  district , standplaats Alkmaar ; 

de ing.  kl . . F. Beyerman, thans te Arnhem, in het

district , standplaats 'sGravenhage; de ing.  kl . . . Goc-

kinga, thans te , in het  district ter  standplaats Arnhem; 

de ing.  kl . J. Nelemans, thans werkzaam aan het -

kanaal, wordt geplaatst onder  den hoofdingenieur  voor  de rivieren, 

standplaats ; de ing.  kl . W. . u Croix, thans 

toegevoegd aan den waarn. inspecteur in de  ins^ctie, onder 

den waarn. hoofdingenieur in het ge district , ten einde onder  den 

arrondissements-ingenieur  C. de Bruij n te Amsterdam werkzaam 

gesteld te worden; de adsp.-ingenieur . . , thans te 

Zwolle, wordt toegevoegd aan den hoofdingenieur van het -

wedekanaal, met Utrecht tot standplaats. 

r . is, te rekenen van  Juni a. s., de algemeene dienst 

van den waterstaat, onder  toezicht van den hoofdinspectenr, opge-

dragen aan den hoofdingenieur  van den waterstaat, .  de Bruijn . 

. 

n leden der , en geabonneerden op het 

Bouwkundig Weekblad, die verandering wenschen te zien gebracht 

in de voor hen bestemde adresstrooken voor dc verzending van 

dat blad, worden uitgenoodigd daarvan zoo spoedig mogelijk kennis 

te geven aan de uitgevers, de Erven . van r en Zoon, 

t  te Amsterdam. 

G N VAN E E GEBOUWEN, 
N E 

Maatschappi j tot Bevorderin g der Bouwkunst . 

Aflevering  platen. (Niet meer 
voorhanden). 

Afl .  pl.;

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

Afl .  en 

een  allen te ;  pl.; /

Afl . ; j p l . / ' i . — . 

Afl .

 pl.; (niet meer  voorhanden). 

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

Afl . g

 tot:  A l

 O.

s , allen te Amsterdam;  pl. 
niet meer  voorhanden). 

Afl .  1. s
 en  pl.; /

Afl .  C l

, en  pl.;

Afl .  pl.; /

Afl . , twee
 en een  pl.; ƒ

Afl .  en  pl.; /

Afl .

 pl.; /

Afl .  i= gedeelte.  pl.; /
 gedeelte.  pl.;/"i.oo . 

Afl . ig.

, en

 in een

 pl.; ƒ
Afl .

 (Breestraat),
.

 pl.; ƒ

Afl .

 pl.; f

Afl .

6 pl.; ƒ

Afl .  6 pl.; ƒ

Afl .  pl.; / '

Afl .  pl.;

Afl .

 's  pl. 

Afl .

 pl-; /

 en . , twee staalgravuren ƒ
, architekt .  van den Brink , 6 platen »

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

O. . , met  platen »

F & E 
te Amffneburj r  bij  Biebrich ad n

G

 ! '*s \ 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

Stooindakpannenfabrikanten, 

. 
n niet alleen l'ranscli e n 

(systeem , maar tevens een nieuw 
model Platte  (geribde Pan) met ver-
beterde constructie, welke het afwaaien ge-
heel beletten. 

e geribde E P A N N EN zijn te 
bekomen in verschillende kleuren, ook (re-
lic vl wit . zeer  geschikt voor  gebouwen, 
waar  koelte noodzakelijk is. s en 
prijsopgaaf worden op aanvraag gaarne gra-
tis verstrekt.

»

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 . 

WFGNE . 
n

Vertegenwoordiger s van IOS, F. EBNER te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

. 
alsmede

- GLASMOZAIE K -

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 

N E N G . 
S ;\  T E G E N . 

Venven voo r facaden , silicaat , solid e sausen , steen kit . 

Goedgekeurd en aanbevolen door de Academie van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te . — 

 30—50
6—11

35

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

 v e r d er  w o r d e n . 

t voor  Nederland,
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The St.Pancras n Work 
Company, . 

466 

FAB

n Trappen 

Eerst e Prijs : r.OI MÜDAILLK . 

internaiional c Landbou w Tentoonstellin g 
te Amsterdam . 1884. 

36. Derde Weteringdwarsstraat , 

. 
 l io x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
au iivr n . 

Vertegenwoordig t F WIT IK, iterlijn . 

 VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht , 
voo r Personen , Goederen , spijzen , enz. enz. 

Y &  C ° . n 

G VOO . 

E T

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS: 
 &

N 110 J \> ,\ ( r 
 Groote voorraden.%  e

e d Gulden. 
\ . 

 twee  gedetacheer d  êost-Jndiè; 

twee d Gulden. 

g r a t i s

, 

 Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
PAA  V E N .

1 :.x|>l<>i  i,- <ler n va  <le Val Traver». 

 NATUIRL. ASPHAL T 

A M S T E R D A M 
 3. 

Gecomprimeerd e Asplialtwege n en dit o Dorsclivloeren . Werken in Asphalt -
flastiek  voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s Itrujr - en Dakbe-
dekkingen , Heton Fuiideeriiigen , Stallen , enz , enz,, enz. 

 8,

T E 

Systeem  &  POST. 

Zelfreguleerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

Vertegenwoordige r D. S. IYI. KALKER , Amsterdam . 
 K A L K E R - I J Z E R W A K E N AMfSTEKDAM .

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

t
E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p. p.  voor e 

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

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

: n betreffende de . — Concept, 
l voor  bouwkundige werkzaamheden. — Over eenige 

eigenschappen van de lucht, het water  en de bodem, door  G. m an.— 
Prijsvragen. — Tentoonstellingen. — . — Binnen- en Bui-
tenlandsche berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. — Verslag 
van de vergadering der  afdeeling Amsterdam, i  — Bericht. 
Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 
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Toelichtinge n van de berekenin g en de betalin g van het honorariu m van architekten . 

L VOO E N 

e

E T E 

N 

voor  de uitvoering waar. nu 
weinig tcekeuiugcu eu ceu-
vouilig toezicht vereischt 
worden. 

behoorende önderdeelen, magazijnen, 
werkplaatsen, fabrieken, en andere 
gebouwen, waarin groote ledige ruim-
ten (zonder  de opstelling van werk-
tuigen, enz.) 

Bouwwerken van /eer  weiuig om-
vangrijken aard. 

E W O N E E 

N 

voor  dc uitvoering waarvan 
weinig uitgebreide teeke-
ningen en iu 't algemeen 
gewone bouw-detaiJs ver-
eischt worden. 

Eenvoudige woonhuizen eu hotels iu 
de stad eu op liet land, en daarmede 
overeenkomende of daarbij  behoorende 
gebouwen als stnlgebouweii, rijscholen, 
oranjerie'n, serres, enz. 

Schoolgebouwen, Gemeentehuizen, 
kerkgebouwen, gestichten, kazernen, 
pakhuizen, enz. 

Gedeeltelijke verbouwingen of her-
stellingen van geitouwen, gerangschikt 
in de le klasse. 

m«

N E E E N 

N -

N  V A N N 

T , 

tengevolge van noodzakelij-
ke voorbereidende studiën, 
buitengewone decoratieve 
önderdeelen, ingewikkelde 
constructieve details, of 
gevaar  bij  de uitvoering. 

k behandelde woonhuizen en hotels 
iu de stad eu op het land, eu daarmede 
overeenkomende of daarbij  behoorende 
gehouwen. 

Openbare eu partikulier e gebouwen 
vim rijk e architectonische behandeling, 
als raadhuizen, kerken, musea, schouw-
burgen, verenigingsgebouwen, bank-
gebouwen, euz. 

e bouwwerken als fontei-
nen, gedeukteekeneu, enz. 

Gedeeltelijke verbouwingen of her-
stellingen van gebouwen, gerangschikt 
in de lie klasse. 

Zeer  kostbare gebouwen, 
voorde uitvoering waarvan 
vereischt worden uitgebreide 
studiën, en details van zeer 
iugewikkelden aard, die 
bijna allen volgens teeke-
ningen van den architekt 
moeten geleverd worden. 

Ve

Gebouwen van buitengewoon rijk e 
architectonische behandeling als palei-
zen, sloten, kasteelen, kerken, vereeni-
gings-gebouwen, monumenten, enz. 

n van details van monu-
menten. 

Gedeeltelijke verbouwingen, of her-
stellingen van gebouwen, gerangschikt 
iu de 111e klasse. 

1 N N 
G G 

B 
E laOOOOl 

" T O T T O T T O T T O T T O T T O T T O T T O T 

. 
 r.

. 

. . . . . . . 

Schetsen en voor-
loopige raming 
vau kosten . . . 0.7 0.6 0 0 0.4 0.3 0.3 0

Ontwerp eu bestek 1.0 1.0 0 0.8 0.7 0 0 0

Begrooting . . . 0.0 0.5 0 0 0 0 0.3 0

n 1.0 1.0 0 0.8 0.7 0 0 0

Toezicht eu afre-
kening 1.7 1.5 1.4 1.3 1 1.1 0 0

1 Te 5.0 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 

Schetsen en voor-
loopigfl raming 
van kusten . . . 1.1 0.9 0.7 0.6 0 0.4 0 0.3 

Ontwerp en bestek 1.2 1.2 1.1 1.0 0 0.8 0.7 0

Begrooting. . . 0.7 0.6 0.6 0.5 0 0 0 0.3 
l teekeningen 1.4 1.4 ï.a 1.x' l . l 1.0 0

Toezicht cuafrc-
2.1  1.9 1.8 1.7 1 1

Tc zameu . . . 6 6.0 5.5 5.0 4 .0 3 3.3 3

Schetsen en voor-
loopige raming 

0 kosteu . . . 1.4 1.1 0.8 0.7 0 0.5 0 0

Ontwerp cn bestck 1 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0

Begrootiug. . . 0.7 0.6 0.(1 0 0 0 0 .3 
n 2.0 1.9 1.8 1.7 1 1.6 1 .3 

Toezicht en
kening 2 2.2 2.0 1.7 1

Te zameu . . . .0 7.2 6 .0 .0 .3 

Schetsen
loopige

 kosteu . . . .7 1 1 1.0 0 0

Ontwerp  bestelt 1 1 .3 1

Begrooting  . . .7 0 0 .3 
u .3 

.7 .7 

 n . . . 8 7

1 .3 

8

8 -8 

. t honorarium van den architekt is de beloonir.g voor 

zijne werkzaamheden iu zijn beroep geleverd; de kunst-

waarde van het werk oefent op deze belooning geen 

invloed uit. 

e belooning voor  de werkzaamheden van den architekt 

is hem verschuldigd door  den persoon van wien hij  de op-

dracht verkregen heeft tot uitvoering dier  werkzaamheden. 

t honorarium wordt den architekt betaald als volgt: 

 % van het totale honorarium bij  den aanvang der 

uitvoering van het werk; 

 % van het totale honorarium bij  de eerste oplevering 

van het voltooide werk; 

 van het totale honorarium bij  de laatste oplevering 

van het werk na den termij n van het onderhoud 

t honorarium wordt berekend in procenten der  kosten 

van uitvoering van het werk. 

 Bij  overeenkomstige kosten van bouwwerken, vermeerdert 

het honorarium naarmate van de belangrijkheid van den 

arbeid van den architekt. 

 6. e mate van belangrijkheid van der  arbeid is bepaald 

door  de verdeeling der  werken in klassen. 

n eenzelfde klasse vermindert het bedrag van het hono-

rariu m naarmate van het toenemen der  bouwkosten. 

 8. n in een gebouw of op een bouwplaats, gezamenlijk 

of afzonderlijk werken worden uitgevoerd, die tot ver-

schillende klassen behooren, worden de honoraria voor 

elk dezer  werken afzonderlijk berekend volgens de klassen 

waartoe zij  behooren. 

n geval da; tijdens de uitvoering van een werk meerder 

werk noodig blijk t te zijn of wordt opgegeven, dan wordt 

het honorarium daarvoor  berekend volgens de klasse 

waartoe het meerder  werk behoort, daarbij  in aanmerking 

genomen het bepaalde in artikel 8. 

n een aan den architekt opgedragen werk niet wordt 

uitgevoerd, is hij  die de opdracht heeft gedaan verplicht, 

uiterlij k binnen 6 maanden na den datum waarop de 

opdracht heeft plaats gehad, een honorarium aan den 

architekt te voldoen voor  diens reeds verrichte werk-

zaamheden, berekend volgens de klasse waartoe het 

werk behoort. 

 Bij  overlijden van den architect, vóór de voleindiging van 

het werk, moet aan zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden 

het nog onvervallen gedeelte van het honorarium worden 

uitbetaald, berekend volgens den stand van het werken 

met inachtneming van de reeds geleverde wei kzaamheden 

e oorspronkelijke teekeningen, het bestek en de begroo-

ting blijven het eigendom van den architekt. 

Lncht . 
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n At! . Oceaan, meer  dan . v/d kust bacteriën. 

 » » minder » »  » » » 

Op de bergen . hoog 

n Parij s op den top van het Pantheon » 

» » in het park van s 

in de e de i 

> » m nieuwe huizen » 

» o in oude huizen 
» » in het Nieuwe l Pieu 

in het l de la Piti é » 

e Vereeniging tot bevordering der  Bouwkunst, te Groningen, 

heeft van de ingekomen antwoorden op hare prijsvraa g (het ont-

werp voor  een muziektent) den prij s toegekend aan de heer  J. Faber, 

leerling der l voor  teekenonderwijs te Amster-

dam, en de premie aan den heer W. . m Jzn., polytechnisch 

student te . 

Van den n Juli tot den n October a. s. zal te Antwerpen 

de driejaarlijksch e tentoonstelling der  Schoone n worden 

gehouden, waarop werken zullen worden aangenomen van kunste-

naars van alle nationaliteiten die nog op  October  in leven 

waren. Zij  valt samen met het honderdjari g gedenkfeest van de 

stichting dezer . 

e uitgestrekte hal van het Nijverheidspaleis is daartoe ter  be-

schikking gesteld, en is verdeeld in twinti g zalen voor  de schilder-

kunst, terwij l er  voor de beeldhouwkunst en andere kunstvakken 

nog eene zaal van  oppervlakte ter  beschikking is. 

r  de ruimt e betrekkelij k beperkt is, zal de jur y van toelating 

streng moeten zijn. 

Op deze tentoonstelling worden o. a. ook toegelaten kunstwerken 

op het gebied der

Uitgesloten worden schilderijen, teekeningen, enz. zonder  omlijs-

ting, of wier  lijsten^niet rechthoekig zijn (de lijsten zelve mogen 

niet breeder  dar. . en niet dikker dan . zijn). 

e aanvragen tot aanneming moeten vóór  Juni a. s. toegezon-

den worden aan

 die modellen tot aanvragen 

voor  plaatsing op uitnoodiging verzendt. 

e voorwerpen voor de tentoonstelling bestemd, moeten uiterlij k 

 Juni a. s. zijn ingekomen, voorzien van het adres.

e vervoerkosten op Belgisch 

grondgebied, heen en terug, behalve de kosten van afhalen en 

bestellen ten huize des afzenders, worden door  bovengenoemde 

. betaald, alleen wat betreft de door de Jury aangenomen 

werken. All e zendingen uit den vreemde moeten tot aan de 

Belgische grenzen gefrankeerd worden. 

e Jury van aanneming is samengesteld uit  leden van de . 

der Schoone n en  leden te kiezen door Belgische of in 

België wonende tentoonstellers, onder  welke jury-leden zich één 

bouwmeester  zal bevinden. 

All e werkzaamheden van bezorging, plaatsing enz. worden door 

de . verricht . 

n de Jury van aanneming het voorstelt, zal de . der  S. . 

het Staatsbestuur  verzoeken, een zeker  getal belooningen — medail-

les— aan de beste inzendingen toe te kennen. 

Voorzitter  der  Commissie voor  deze tentoonstelling is de heer 

Jaak Cuylits, Secretaris de heer  Alfrie d , beiden te Antwerpen. 

Bij  den uitgever . G. Bom, te Amsterdam, is eenige dagen 

geleden een boekje verschenen, getiteld de t 

 geschreven door den heer . s Snellen, r  der 

ie afdeeiing van het . Ned. h , in zoo-

danigen vorm, dat niet alleen zij  die als technici geroepen worden 

om raad te geven over den aanleg van bliksemafleiders er  eene 

goede handleiding en veel wetenswaardigs in zullen vinden, maar 

ook in bevattelijken trant , zoodat een ieder, die een bliksemafleider 

wil doen aanleggen, er  alles in kan vinden wat hij  noodig heeft. 

t werkje voldoet in eene bestaande behoefte, daar  onze lite-

ratuur  thans nog slechts in het bezit is van verouderde geschriften 

die handelden over  deze merkwaardige uitvindin g van Prokop . 

koorheer der  Praemonstratenzer  orde en pastoor le Prenditz in -

vie (niet zooals tot voor  korten tij d iedereen geloofde, Benjamin 

Franklin) . t een zoodanig werkje nutti g konde zijn, was den 

schrijver  gebleken uit de mededeelingen die bij  het . Ned. 

. t inkwamen omtrent het treffen van den bliksem in 

ons land. Uit deze berichten heeft hij  de voorbeelden gekozen 

tot staving van een oordeel over  vele der  in het boek behandelde 

onderwerpen. 

n een eerste hoofdstuk wordt allereerst een en ander  medege-

deeld over de geschiedenis van den bliksemafleider; daarna wordt 

het doel uiteengezet, en de theorie omtrent de beveiligende wer-

king. Belangrijk is ongetwijfeld hetgeen gezegd wordt over de 

betrekking, waarin de assurantie maatschappijen tegen brandschade 

zich te plaatsen hebben ten opzichte van de maatregelen voor de 

veiligheid tegen het inslaan van den bliksem. 

n het tweede hoofdstuk wordt de aanleg van den bliksemafleider 

besproken, en die van de boven- en onderaardsche geleidingen, 

voor  verschillende gebouwen, waarna ook die voor  schepen be-

handeld worden. Ook wordt hierin , naar wij  meenen voor het 

eerst op grondige wijze in onze taal, de invloed besproken van 

de telefoon- en electrische verlichtings-leidingen op het treffen 

van den bliksem en de voorzorgsmaatregelen die men daartegen 

moet nemen. 

t derde hoofdstuk is gewijd aan de keuring van de bliksem-

afleiders. j  worden behandeld het onderzoek op het oog en 

het gevoel, en de galvanometrische beproeving. Na ook de 

inrichtin g der  noodige meetwerktuigen te hebben besproken, wordt 

een en ander  opgehelderd door een voorbeeld. Bij  enkele onder-

werpen die in dit laatste hoofdstuk worden behandeld, is eeniger-

mate afgeweken van den bevattelijken vorm waarin het overige 

gedeelte van het werkje, ten bate van het algemeen is geschreven. 

e schrijver  was daartoe echter  verplicht om de beknoptheid niet 

in den weg te staan 

n assureert zich alleen slechts tegen die gevaren, waaraan 

men blootstaat, zonder dat men iets ter  beveiliging daartegen kan 

doer, maar men blijf t nalaten een bliksemafleider te plaatsen, 

waarin men het beveiligingsmiddel heeft gevonden tegen de on-

heilen die door het onweer  kunnen worden aangericht. r  zijn 

het veroordeelen of onwetendheid, ginder  gemakzucht of neiging 

om het geweten te sussen die het nemen van maatregelen in den 

weg staan waardoor  groote onheilen, zelfs het verlies van men-

schenlevens voorkomen kunnen worden. 

t boekje van . s Snellen is uitnemend geschikt om 

velen tot inkeer te doen komen. 

Voor niemand is het onbereikbaar; de prijs , op  cents ge-

steld, is zeker  geen beletsel voor  eene groote verspreiding. . 

Eenige dagen geleden is een annvang gemaakt met de restau-

rati e van de O. . Vrouwe k te , een der  oudste 

en merkwaardigste monumenten van Nederland. Binnen hare muren 

werd o. a.'  de Tweede t gepredikt. 

t is een zeer oud h Gebouw, met Gothische toevoeg-

sels. n meende vroeger  algemeen, dat het gebouw afkomstig 

was uit den n tijd . t is echter  niet het geval. Waar-

schijnlij k is echter, dat deze kerk gesticht is op de plaats waar 

vroeger een e tempel stond, gelegen aan den grooten 

, die kort bij  dit heiligdom de s kruisde. 

r  verschillende omstandigheden de opening van de

 te 'sGragenhage 

op den eerst vastgestelden tij d onmogelijk maken, is deze thans 

door het uitvoerend comité nader  bepaald op Zaterdag  Juni a.s 

te  uren. 

e commissie, belast met het afnemen van de examens B vol-

gens art.  en C volgens artt .  der  wet van i

op het . O. zal voor het jaar  zitting'houden te . 

Tot lid en voorzitter  dier  commissie is benoemd: dr. A. C. Oude-

mans Jr., hoogleeraar, directeur der  Polytechnische school; tot 

leden: dr . G. J. , kr . C. A. Scheltema, dr. Ch. . Schols, 

J. A . Snijders C Jzn., dr. S. , P. van der  burg, E . Gugel, 

J. . Telders, N. . , . A. , . Cop, . B. . 

Pekelharing, hoogleeraren aan de Polytechnische school; A . , 

G. J. , A e Comte, leeraren aan die school; dr. . l 

de Schepper, directeur van de stearine-kaarsenfabriek te Gouda; 

J. F van Beek, ingenieur der  marine ie kl . te Amsterdam; 

B. , ingenieur van den waterstaat te Gorinchem; 

F. Ph. J. , ingenieur van het stoomwezen der  spoorweg-

diensten te 'sGravenhage; Jhr. O. J. A . r  van , 

ingenieur bij  den aanleg van Staatsspoorwegen te Nijmegen; 

J. Cardinaal, leeraar aan de s hoogere burgerschool te Tilburg ; 

J. J. Weve, gemeente-architect te Nijmegen. 

Van  tot  Augustus a. s. zal te Frankfur t . het derde 

internationale Congres van binnenscheepvaart worden gehouden. 

e Commissie voor dit Congres heeft eene brochure gegeven, 

die alle gegevens (met  kaarten) bevat omtrent de organisatie 

van die wetenschappelijke bijeenkomst, en een beschrijving van 

het stroomgebied van den n uit een technisch- en handels-

oogpunt. Zij  wordt op aanvraag gratis toegezonden aan allen, 

die belangstellen in het Congres, mits hun verzoek vóór  Juni 



 s. is ingekomen aan het adres van den heer  ingenieur  Askenasy, 

Secretaris van het Comité' voor  het Congres, te Frankfur t . 

e brochure ligt ter  inzage op de bibliotheek der j 

tot bevordering der  Bouwkunst. 

n het  van i jl . komt het 

volgende ingezonden r-tuk voor, dat wij  op uitnoodiging overnemen. 

n het  van i kwam onder  Stadsnieuws 

het volgende bericht voor: 

n het e koffiehuis werd gister  door den architekt 

W . J. van Vogelpoel in het openbaar  aanbesteed: t amoveeren 

van drie woningen in de Nachtegaalstraat en het bouwen op 

dezelfde plaats van een badhnis met  bovenhuizen. 

n werd door de heeren: . Pisa voor ƒ  VV. 

Jansen voor / . h van n voor /'

. p voor  G, J. van Vloten voor ƒ  G. van 

l voor /  J. van s voor /  J.  de Borst 

voor ƒ  \V . Beeremans voor . . de f voor 

. J. Stolker  voor . . van t voor

C. l voor ƒ . Vermeer  voor ƒ  J. . de 

Vos voor /'  C. v. Straaten voor /  J. de ï 

voor ƒ

e toewijzing zal later  bekend gemaakt worden. 

p is in genoemd d van i jl . onder  stadsnieuws 

het volgend bericht geplaatst: 

t amoveeren van dri e woningen in dc Nachtegaalstraat en 

het bouwen op dezelfde plaats van een badhuis met twee boven-

huizen is  aan den aannemer den heer . . de f 

alhier, voor

Na inwinnin g van serieuse informatiê n zoowel bij  den architekt 

als bij  den aannemer, kwamen eenige aannemers tot de overtuiging, 

dat het laatste bericht in het Utrechtsche d minder  juist 

was, en het werk met voorbijgang der  zeven laagste inschrijvers, 

aan den achtsten inschrijver is toegewezen voor  eene som — 

 — dan diens primitiev e inschrijving . 

Ofschoon de aanbesteder, de heer  J. de , volgens art.

van hel bestek aan zich het recht gereserveerd had het werk al 

<.f niet aan den minsten inschrijver te gunnen, wenschten wij  ter

will e der  publieke zaak op bel stuk van aanbestedingen de vol-

gen vragen le stellen 

ie ls het billijk , om eene aanbesteding uit te schrijven enkel 

met de bedoeling daardoor tol de kennis van verschillende cijfers 

te komen en dan willekeuri g te onderhandelen? 

e bepaling toch van het bestek om vri j  te zijn al of niet den

minsten inschiijver te nemen, bedoelt hoofdzakelijk om minder 

solide aannemer te weren. 

 Werken dergelijke handelingen niet verlammend op

bare aanbestedingen ? 

 Onder welke cathegorie moet eene handeling gerangschikt 

worden, die aan zoovele aannemers noodeloos tij d en geld ontroofd ? 

Onder  dankbetuiging voor de verleende plaatsruimte, 

i

Zijn  de feiten, in dit stuk opgesomd, juist, en hieraan mogen 

wij  niet twijfelen, dan hebben hier  onbillijk e handelingen plaats 

gehad. 

N EN VACANT E . 

Op de voordracht voor de benoeming van een inspecteur  over 

het bouwen te , jaarwedde  zijn geplaatst de 

heeren P. de Bree te 's , J. C. e te m en 

J. t te liloemendaal. 

e aspirant-ingenieur  van den Waterstaat . t wordt 

met  Juni overgeplaatst van Zwolle naar  Utrecht, en aldaar  toe-

gevoegd aan den hoofdingenieur  van den Waterstaat, belast met 

het oppertoezicht bij  den aanleg van het . 

N VAN . 

. e Voorzitter  deelde omtrent de 

uitgeschreven prijsvragen mede, dat  antwoorden waren ingeko-

men op de eerste prijsvraag: »Een ontwerp van een Bier- en 

s met uitzichttoren in een park" ,  motto  B. met 

 teekeningen;  motto  met  teekeningen;  motto 

 met  teekeningen en toelichting;

 teeke-

ningen;  een teekening met toelichting. 

e jur y kenden de prij s toe aan den inzender  van het ontwerp 

 Bij  opening van den naambrief bleek de vervaardiger 

te zijn de heer  Th . van , te Utrecht. 

Op de tweede prijsvraag: Een schriftelijk e oplossing van de vraag: 

e zal onze woonkamer het best verlicht, verwarmd en geventi-

leerd worden", is één antwoord ingekomen onder het motto

e jur y kende aan dit antwoord niet den vollen uitgeschreven 

prij s toe, — het getuigschrift der  afdeeling en  — maar  alleen 

de som van / e vervaardiger  zal worden verzocht zijn corres-

pondentie adres op te geven of zijn naam bekend te maken. r  de 

leden werden als afgevaardigden voor de - en September-ver-

gadering verkozen de heeren . , G.Pzn. en E. W. . Pog-

genbeek. 

Ter kunstbeschouwing werd den leden aangeboden het werk 

van Eugène , Calques des Vitrau x Peints de la Cathé-

diale du . 

a werd de vergadering gesloten. 

 T. 

t Bestuur  der  Afdeeling Amsterdam, verzoekt den inzender 

van het antwoo'd  zijn correspondentie adres op te geven. 

i t bouwen 

van een centraal station voor  electrische 

verlichtin g aan den l te 's , 

voor de Nederlandsche maatschappij  voor 

electriciteit en metallurgie, onder  beheer 

van den architekt . . Schroot. 

. , Utrecht

E. Saltzherr, m »

. s , Sliedrecht

J. . Werdes Jr.. 's e »

J. v. , idem , . . . »

J. Steffens en . T . Wijnekus, idem »

 Stigter  idem

W . P. Theunissen, idem

W. Westmaas idem «

 C. Paardekooper  idem »

W. van n te . »

B. , 's e »

J. . Stelwagen, m . . . . »

S. . Fernin, Scheveningen

A. de , m »

. J. n &  Zn., idem

. 8 i e maatschappij 

Amsterdamsch goederenvervoer: het bouwen 

van een dubbel stalgebouw voor  paaiden 

met wagenremisï c. a., onder  beheer  van 

den architekt J. Bakker. 

l te Aalbur g /

G. Woud »

. C s »

Jac. r  »

Th . t te N.-Amstel »

. J. s , . . »

A . Aalders »

W . . d »

E. . s te N.-Amstel . . . .

T h , idem »

B. van Buuren /

C. J. s Jr ,,

P. S e ,,

. Oostennk „

. Vlasman ,

. W. A. Paans »

E. . e »

J. P. Cornelissen »

Timmer en Furstner »

P. r »

W . Voskuij l »

. Schut ,.

W . Greeve te Buiksloot

V. P. Braun te Beverwijk

de overigen allen aldaar. 

GEBOUW E G VAN E J TOT G 
. 

Geheel e Waterleidinge n i n gebouwe n in verbindin g met 

A TE , N E TE , E . , ENZ. 
Voor het oppersen, filtrecren en verdeden van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwatei reservoirs.
e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) o^er  een 

willekeurigen druk kan beschikken, bet water  niet zoo zeer  onderhevig is aar. de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkoopvr is als de tot nu toe gevolgde wijze van walerveideelirg enz. 

 waar  dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt.— 
' s

Bij . G. BO  te  is verschenen: 

. S . 

Prij s  ('ent . Franc o per pos t  Cent . 
e geheel oorspronkelijk e studie, aan de 

hand van jaren wa.irneniens opgemaakt, zal 
ongetwijfeld met veel belangstelling in de 
bouwkundige wereld worden ontvangen. 
— Bij  alle boekhandelaren verkrijgbaar . — 

E T &  ï 

 PARKETVLOcrit N en WANDTEGELS:
 h

 en
Groote voorraden.

i 
-;' 1 

 3 0 - 5 0

6 11

3 5

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland.

o der n van <1e Val 'lrnvorw . 

F rY BR IKK 
Tb 

A M S T E R D A M 

E . 

E P.S> 

Ï W T l l R I , ASPHAL T 
VA. \ 

. 
Gecomprimeerd e Asphaltwegci i en dit o Dorschvloeren . Werke n in Aspualt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winke l en JMagaxijnvloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuiideeringeii . Stallen , enz., cn/,, . enz. 

Voor inlichtingen omtrent liet leugen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve'nen zich te ailresseereu 
aan het r  der  fabriek, Beltweg 3.

" 7 5 r ~ J A N V A N 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 concur  reerende priizen. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

 ƒ/

Geilere op Voornaam en  te letten 

Stoomdakpannenfabrikanten, 

. 
n niet alleen Fransche n 

(systeem , maar tevens een nieuw 
model Platte Pannen'geribde Pan) met ver-
beterde constructie, welke het afwaaien ge-
heel beletten. 

e geribde E PANNEN zijn te 
bekomen in verschillende kleuren, ook ge-
heel wit , zeer  geschikt voor  gebouwen, 

; waar  koelte noodzakelijk is. s en 
, prijsopgaaf worden op aanvraag gaarne gra-
i tis verstrekt.

W. F WEIJNTJES, 
 b./h. n

Agent vooi n .
,. A.Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
p aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 

strekt worden 

. . leveren: 

Bouwkundig; Weekblad 

Tijdschrift , 
a  175 per  stuk. 

_ Fabriek van l _ , 

bepleistering. 

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

, . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



te ütrecnt 
Op g den i  des 

namiddags ten  ure. aan hel Centraal-
bureau der j  tot Ex loitatie van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

Bestek

 f 3400.— 
 >e besteding geschiedt volgens !j  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den i

ter  lezing aan het Centraal-bureau bij  dc 
e n en aan het bureau van den 

r r  Jhr. W . 
te  en  op  aanvraag (per 
brief ) aan genoemd Centraalbureau lAfd . 
Weg en Werken) ie bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd Weg en Werken) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal ge-
schieden den i  des namiddags 
ten  ure. 

i

 Ju l i
Augustu s

Tentoonstelling van werken op het gebied der 
decoratieve Beeldhouw- cn Schilderkunst, 

 Woensda g 4 Ju l i

 20 Jun i

P. . . A . V A N , 

 O. . S , 

,

te

 V A N 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

Tuigkainer-Benoodigdheden , 

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

 en

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

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonie Breestraat

. leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

(Systeem E ) Amsterdam 
Deze war m wate r verwarmin 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. 
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Bovenstaand opschrift is de titel van een boek, samengesteld 

door  den heer . . Boersma, waarvan het eerste gedeelte dezer 

dagen bij  W . P. van Stockum en Zn. te 's Gravenhage verscheen. 

t kan voor  de lezers van dit weekblad niet onbelangrijk zijn 

iets omtrent d^ beteekenis van dit geschrift te vernemen. Want 

die beteekenis is naar  onze meening zeer  groot. n de laatste 

jaren is het aantal uitgaven van boek- en plaatwerken op het 

gebied der d zoo toegenomen, dat het niet meer 

mogelijk is uit eigen ervaring er  een overzicht van te krijgen . 

Oe meest volledige bibliotheeken bezitten er  slechts een gedeelte 

van, en het aantal bibliotheeken waar  dat gedeelte eenigen om-

vang van beteekenis heelt gekregen is nog zeer  gering. 

r  bij  die vele nieuwere uitgaven valt nog op te merken, dat 

zij  lang niet allen wat nieuws bevatten. s verschijnen er, 

die bloemlezingen of een samenvoegsel van vroeger  verschenen 

werken zijn. t maakt dat meenigeen. die in die tak van lite-

ratuur  zijn bronnen voor  studie moet zoeken, met verlangen uitzag 

naar  een overzicht, waarin hij  niet alleen de titels der  verschil-

lende werken maar  ook in korte trekken hun inhoud en zoo 

mogelijk een oordeel omtrent hun beteekenis kon vinden. 

Aan dat verlangen nu heeft de heer  Boersma voldaan door  het 

samenstellen van bovengenoemd werk. een arbeid, waarvan een 

ieder  die er  kennis van neemt zal moeten getuigen, dat het een 

hoogst belangrijke is, die niet dan door  het overwinnen van zeer 

veel moeilijkheden was te volvoeren. 

Wel is waar  is de heer  Boersma niet de eerste die zich tusschen 

al die oude en nieuwe werken een weg moest banen, en had hij 

voorgangers die reeds een groot deel van den chaos geordend 

hadden, maar  zijne verdienste is het toch, voor  het eerst een 

Nederlandsche uitgave van dien aard bezorgd te hebben. 

Vier  werken waarvan de schrijver  goede diensten heeft gehad 

worden in de voorrede genoemd. Zij  zijn ie The first proofs of 

the universal catalogue of s on Art . . Guilmard , s 

s Ornemanistes.  Quellenschrilten für e und 

k des  s und der e en  E. Vinet 

Bibliographi c méthodique et raisonne'e des Beaux-arts, waarvan 

slechts  afleveiipgen zijn verschenen. Wanneer  het werk van 

den heer  Boersma een gunstiger  lot dan het laatstgenoemde be-

schoren is, zullen wij  daarin zeker  het meest volledige overzicht 

bezitten. 

n het gedeelte dat voor  ons ligt vinden wij  de werken genoemd 

die in de oudheid, in de middeleeuwen en voor  een groot deel in 

den renaissance tij d het licht zagen. t later  te verschijnen ge-

deelte zal bevatten e en Vlaamsche werken in de

eeuw, en verder  wat er  in Europa uitkwam van af het begin der 

 eeuw tot n ziet, nog een groot deel en zeker  geen 

onbelangrijk deel is te doen over  gebleven. 

n zij  het ons vergund een opmerking te mogen maken. 

t geldt de wijze, waarop de schrijver  zijn taak meent op te 

moeten vatten. n zijn inleiding op blz.  lezen wij  het volgende: 

Wi j  meenen dat hier  een zwakke zijde van het werk van den 

heer  Boersma wordt bloot gelegd. Geen historiogra:ihi e en geen 

biblio^raphi e en dat, ter  wille van het kunst- en kunstnijverheid 

licvend publiek, hopende hierdoor  een aangenamer vorm te zullen 

verkrijgen , zoodat het werk een aangenaam leesboek wordt voor 

een leek. e heer  3oersma heeft zich illusies gemaakt; zijn boek 

is evenals iederen anderen catalogus, beredeneerd of onberede-

neerd een drooge lectuur  en het hinken op twee gedachten, zoomin 

als de rethorische figuren die hij  als losse krulletje s hier  en daar  er 

in gehangen heeft, zijn weinig in staat dat drooge weg te nemen. 

Om een voorbeeld te hebben leze men op blz.  de aanhef 

van het hoofdstuk getiteld »de e buiten " 

e schrijver  verzoekt ons, ons te verplaatsen naar  Venet ië 

in  hij  brengt ons daar  in kennis met Albrecht r dien 

hij  aan ons voorstelt als een gewezen goudsmit, die nu de 

grootste schilder  van zijn land en de eerste teekenaar  en graveur 

van zijn' tij d is geworden. e lezer  verwacht nu iets van dit 

Venetië te zullen zien, iets van r en zijn kunstopvattingen, zijn 

indrukke n te zullen vernemen. Niets van dat alles gebeurt echter, 

want er  volgt eenvoudig een opsomming van werken die r 

zooal geschreven heeft. Wi j  gelooven niet te bout te spreken 

wanneer  wij  zeggen, dat als de heer  Boerma hoopt met deze 

kunstmiddeltjes het weerspannige publiek te lokken, hij  buiten 

den waard rekent. Wat veel erger  is, wij  vreezen zelfs dat zij  een 

tegengestelde uitwerkin g zullen hebben. 

t is daarom, dat wij  den schrijver  zouden willen aanraden 

voor  het vervolg van zijn werk alle aandacht te bepalen bij  het 

bibliographisch deel van zijn arbeid, en alle opsmuk achterwege 

te laten. j  toch zal de eerste zijn om te erkennen, dat onnoodige 

versieringen, ongemotiveerde krullen , schaden aan de waarde van 

ieder  werk, ook aan het zijne. 

En wat wij  dan verder  zouden wenschen, is een lijst van titels in 

zijn boek genoemd, maar  gerangschikt naar  het onderwerp en 

verwijzende naar  de bladzijde waar  zij  genoemd of besproken 

worden, zoodat men, zoekende naar  literatuu r  over  een bepaalden 

tak van kunstnijverheid, zou vinden wat daarover  van de vroegste 

tijden af tot op heden is uitgegeven. 

Zeer  veel waarde heeft naar  onze meening nu reeds de alpha-

betische lijst van namen in het werk voorkomende. e opgave 

van de bibliotheeken in ons land waar  werken van of over  die 

personen te vinden zijn, die  de inleiding was toegezegd, zochten 

wij  echter  te vergeefs. 

Wi j  hopen dat dit eerste gedeelte spoedig door  een tweede zal 

gevolgd worden, waardoor  eerst het zoo zeer  gewenschte overzicht 

in zijn geheel zal verkregen zijn.

e slachtplaats aan den Zeeburgerdijk gaf reeds aanleiding tot 

een procedure, waarin door  de r  van de k te 

Amsterdam vonnis werd gewezen. 

Afgescheiden van een beslissing van processueelen aard, liep 

de kwestie over  hetgeen toekwam aan de makers van het bouw-

plan, wier  honorarium niet van te voren was vastgesteld. 

e bouwondernemer was n.l. ongeneigd het geeischte honora-

riu m te betalen, en beweerde, dat hier  lastgeving had plaats ge-

vonden, terwij l lastgeving, indien deswege geen bepaling wordt 

gestipuleerd,  niet plaats vindt. 

e k heeft dat gevoelen niet aangenomen, doch beslist 

dat de deskundige makers van het bouwplan aan hun patroons 

verbonden waren door  de overeenkomst van huur  en verhuur  van 



dienst, terwij l ze tevens heeft beslist, dat in dit geval, al was ook 

vooruit geen  honorarium vastgesteld, de aard dezer  over-

eenkomst medebracht, dat zij  van zelf tot betaling van honorarium 

verplicht waren. 

e beslissing heeft echter  den deskundige niet veel gebaat; 

het bouwplan was nl. niet in het geding gebracht, zoodat de 

k generlei gegevens bezat om uit te maken hoeveel hun 

toekwam, of wel zich door  experts te laten voorlichten over  dit 

gedeelte der  vordering. »Onbewezen"  luidde dus het dictum; dit 

gedeelte werd dus ontzegd. 

Een tweede vordering werd hun toegewezen, doch dit gedeelte 

der  beslissing, als geheel feitelijk , heeft voor  dit blad geen belang. 

Gisteren middag heeft de Jury voor  de prijsteekeningen van eer. 

omslag v. h. winternummer van de  den lei> prij s van 

 toegegekend aan; het motto  van de heeren 

Witkam p en van der  Waaij , te Amsterdam, en de ie premie 

van /  aan het motto:  van den heer  A . F. 

Gips, te Bergen op Zoom. 

Voor  de  premie ad /  kon geen der  overige teekeningen 

ernstig in aanmerking komen. 

 Prijsvraag. n  antwoorden. 

No. o e indeeling van den plattegrond laat in 

alle opzichten te wenschen over, vooral wat betreft de lokalen 

voor  den dienst bestemd. e verschillende zalen liggen afzonderlijk . 

e trap heeft geen licht. Er  zijn te veel vertrekken. e architek-

tuur  is zeer  nuchter  en heeft absoluut niet het karakter  van een 

landelijk gebouw. e toren met zeer  ongelukkig ontworpen top, 

is geheel ongemotiveerd tegen het gebouw aangezet. 

t teekenwerk is dragelijk . 

No. , een versje; de plattegrond is eenvoudig, en hoe-

wel niet geheel voldoende wat de groote zaal betreft, is deze toch 

tamelijk goed opgelost; de dienst van het buffet naar  de kleine 

zalen kan niet goed geschieden. n het sousterrain is de keuken 

veel te klein en de verbinding met het buffet niet gemakkelijk. 

e architektuur  is niet onaardig; de verdeeling van bak- en 

bergsteen is goed begrepen, toch is het geheel veel te monumen-

taal, en de toren constructief zeer  bedenkelijk. 

e binnen-architektuur  is veel minder. t geheel getuigt van 

aanleg; ook wat het teekenwerk betreft. 

No. o  Alhoewel in het algemeen het plan 

van een goede opvatting getuigt, is door te veel gangen en por-

talen te veel ruimt e verloren en de circulati e der  zalen zoowel 

als de dienst met het buffet zeer  gebrekkig. e architectuur  pleit 

voor  fantaisie; toch meent de jur y te moeten waarschuwen tegen 

ongemotiveerde topgevels, cbimère-achtige uitsteeksels aan daken, 

torens enz. 

Waarom een doorsnede over  de groote zaal afwezig is, is niet 

te begrijpen. e nu geteekende heeft geen waaide. 

t teekenwerk is goed. 

No. o G. v. e middenpartij , in den plattegrond, voor 

trappen, vestibulen etc, gebruikt, verbrokkelt het geheel direct, 

zoo is de groote zaal daardoor  zonder  ingang van uit de vestibule; 

en de kleine zalen zijn daardoor  ondoenlijk voor  gebruik. Ook op 

de boven-étage wordt deze fout op hinderlijk e wijze bemerkt. e 

planverdeeling i-.  strij d met het programma, wat n.l. betreft 

de ligging der  keuken, die bovendien veel te klein is; de bijkeu-

ken wordt gemist. 

e architectuur, hoewel van goede vormen, is vri j  eentoonig, 

de aaneensluiting der  daken is niet eenvoudig genoeg (zie zijfacade). 

t teekenwerk is goed. 

No. o Cambrtnis. e planverdeeling is goed, ook wat 

de dienst lokalen betreft. e vestibule is, niettegenstaande een 

bovenlicht, slecht verlicht. 

e architectuur  getuigt van kennis en fantaisie. t construc-

tieve gedeelte is hier, als bij  de anderen, de zwakke zijde; dit 

getuigt de doorsnede. Ook hier, gezochte dakenen topgevels; het 

karakter  is meer  dat van een kasteel dan van een landelijk gebouw. 

t teekenwerk is goed. 

e jur y is hier  wederom tot de overtuiging gekomen dat de 
opvatting van alle ontwerpen eenvoudig slecht is te noemen. Er 
is absoluut geen rekening gehouden met het doel en de omgeving 
van het gebouw. Alles is veel te massief, en de jur y meent niet 
te begrijpen wat topgevels, die eigenlijk geen topgevels zijn. torens 
als van ridderburchten aan den n enz. enz., met een landelijk , 
elegant en coquet gebouwtje hebben uit te staan. 

Zi j  meent de ontwerpers voor  het vervolg tegen zulk soort van 
opvatting te moeten waarschuwen. 

<le Prijsvraag. o
t antwoord op de  prijsvraag, hoe juist en met zorg bewerkt 

ook, heeft de Jury niet geheel bevredigd, omdat, wanneer  het 
antwoord vooral voor  architekten van nut zal zijn, er  veel aan 
ontbreekt, o. a. de toepassing van centraalverwarming, die toch 
werkelij k wel in woonhuizen een nuttige toepassing kan vinden, 
plaats en afmeting der  schoorsteenen, grootte en plaats der  ramen, 
dubbele ramen enz, en wanneer  het geschreven is voor  de be-
woners, veel te weinig is gezegd, wat hun van dienst zal zijn bij 
de keus omtrent verlichting en verwarmingstoestellen 

.  Nz. 

. J.

e hoofdingenieurs J. W. Stous Sloot en J. f zim vanwege 
de j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen afgevaardigd, 
om deel te nemen aan de technische Vergadering van den

 welke op  dezer  te Freibur g 
gehouden wordt. 

Naar  aanleiding van het opgenomen bericht in het vorige 
nummer van dit blad, betreffende de aanbesteding voor  het bouwen 
van een badhuis te Utrecht, vernemen wij  het volgende, dat 
eenigszins tot opheldering kan strekken, en waaruit blijkt , dat 
den architekt, den heer  W. ƒ. van Vogelpoel, volstrekt geen 
laakbare handelingen kunnen worden toegeschreven. 

e aannemer de f had voor  den besteder  de k vele 
moeiten gedaan voor  den aankoop van terrein enz., en bet was 
de bedoeling van den laatste dat de eerste het werk zou uitvoeren. 

e opgaven van den aannemer kwamen evenwel den besteder 
te hoog voor, en deze besloot eerst toen eene publieke aanbeste-
ding te houden, hoewel de architekt deze steeds had aangeraden. 

Toen de uitslag van de aanbesteding bekend was, stelde de 
architekt den besteder  voor, het werk te gunnen aan den aan-
nemer die op één na voor  't minste bedrag had ingeschreven, 
de heer  C. van Straaten; na dri e dagen deed de aanbesteder 
echter  weten, dat hij  het eens was geworden met den aannemer 
de , en wel voor  een Uedrag, minder  als dal waarvoor  was 
ingeschreven door  den aannemer welke de architekt had aanbe-
volen; eene handelwijze waarover  de architekt te recht zijne 
groote ontevredenheid te kennen gat. 

e feiten leiden tot de conclusie, dat de aanbesteder  en de 
aannemer de , deze in de eerste plaats, al léén schuld hebben 
aan de handeling die veroordeeling verdient. 

Onder  leiding der  heeren , e en Forschheimer, 
professoren aan de . Techn. e te Aken, hebben een 
tiental studenten der  Abtheilung fll r n van deze 
hoogeschool, een uitstapje gemaakt naar  ons land. Zij  bezochten 
de werken te m en Feijenoord. de waterleiding van 
Schiedam, daarna den g en Scheveningen, het stoomgemaal 
de , en zijn van g avond tot en met Zondag te 
Amsterdam, alwaar  zij  de werken van den Waterstaat, d: Staats-
spoorwegen en de stad in oogenschouw nemen. 

N EN VACANT E . 

Tot sectie-ingenieur  bij  de Ned. Zuid-Afrikaansch e Spoorweg-
maatschappij  is, met ingang van  Juni a.s., benoemd de heer 
S. . Smit, civiel-.ngenieur  te 's-Gravenhage. 

r  den heer  A. G. de Geus, ingenieur  bij  de Amsterdamsche 
Waterleiding-maatschappij, is eervol ontslag aangevraagd. 

Bij . besluit is de heer . E . de Bruyn, hoofdingenieur  van 
den Waterstaat, benoemd tot commissaris der  weduwenpensioen-
fondsen van de korpsen ingenieurs en opzichters van den waterstaat. 

t genoegen vernemen wij , dat de heer  J. Verheul , door 
Z. . d den g van , vereerd is geworden 
met het ridderkrui s van Verdiensten voor  en Weten-
schappen, de hoogste trap van onderscheiding in die orde. 

t is de eerste ridderord e van dien aaid, die aan een Neder 
lander  gegeven is geworden. 

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

t  is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
U-werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering Van hout. 

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

E T en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. J N N T systeem V é t i t j e a n . 

E T . 
Vertegenwoordiger s van JOS- F. EBNE  te Londen , 

leveren in u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

, 

Tegen alle weersgesteldheid bestand lijnde en afwaschbare 
gepatenteerde en bekroonde 

N 

N E N G . 

S a  T E G E N . 

Verwen voo r t'acadeii . silicaat , solid e sausen , steenkit . 

V o or bui tenschi lderwerk. F ixeerbaar k en 
Gobel in imitatie . 

Goedgekeurd cn aanbevolen door  dc Academie van Beeldende  te ; en 
in gebruik te Weenen. n er. Copenhagen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te n — 

H A M E R & CO., 
Stoomdakpannenfabrikanten, 

n niet alleen
(systeem , maar tevens ren nieuw 
model Platte Puimen (geribde Pan'; met ver-
beterde constructie, welke het afwaaien ge-
heel beletten. 

 geribde E P A N N EN  te 
bekomen in verschillende kleuren,

 geschikt voor  gebouwen, 
waar  koelte noodzakelijk is. s en 
prijsopgaaf worden op aanvraag gaarne gra-
tis verstrekt.

 &  C°. 

W. F WEIJNTJES, 
Si e  514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 

Agent vooi l S &  Co.

,. A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op annvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

Pl 
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 . 

P & . 
n

e Portlaiid-Cement-Fabriek van 
F & E 

te Amftncbur g bij  llichric h  il li ij

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

 Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

 A 

e 
onderschei-

ding in den 
internatio-
nalen wed-

strijd . 

'ji 

Z 
< 

> 
ai 

U J 

C Q 

U 

U J 

O 

. S i 

Fabriek van l . 
 voor  Plafond- en Waad-

bepleistering. 

 verniHdin q  tir  van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

, . 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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The St.Pancras n Work 
Company. . 

voo  S t a l S ï i p 
N 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN NKDAILLK . 
International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

W E G VA N E -

J TOT G . 

Vmcjreiiwoordiir f . E . Parijs. 

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  door  middel van 
een zacht zijden koord, scheiinrichting,  nieter  kabel met 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen verclschen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking 'e zien.

36. Derde Weteringdwarsstraat , 

 Sta l  Bo x

(.tïUiistrend e ('iit;iloyiis$ei i op 

G VOO . 

, 

 Amsterdam
 Antwerpen

Steeds voorhanden N 
 V E N .

I E T  ï 
 n 

 PAKKET VLUcrtt N en WArtDTEGELS :

8 é C'le.
 e 

 Groote voorraden.

^ "  o

 ZES

e d Gulden. 
 TIK.» GULDEN. 

 twee  gedetacheer d  0ost-Jndiè : 

twee d Gulden. 

ï  der n va  «le Val Travem 

 NATITRL. ASPHALT 

Beltwe g No . a. . 
Gecomprimeerd e Asphal t weffei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asplialt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skatinir-ltinks , Noutvloereii , Kelders , holf - en Kegel -
banen , Winke i en Mufrazijnvloereii . Gniijre n Veranda' s Bruir - en lm kbe-
dekkingen . Ueton Fundeeriiifren , Stallen , enz., enz,, enz. 

Voor inliobtillfw n omtrent hel leugen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve uien zich te adresaeereu 
«an het r  der  fabriek, Bellweg 8,  46y 6 

' ! i  ,1, U 
Systeem  &  POST. 

Zelfreguieerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

1

Vertegenwoordige r D. S. M. KALKER , Amsterdam . 
 K A L K E R - I J Z E R W A K E N A M S T E R D A M .  352 

y

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

t
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 e 

(bij  vooruitbetaling) . p, p. ƒ  voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. / — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  C"ts. 

E 57ste E . 
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n overeensteinming met h-1 programma der  Prijsvraag heeft 

de Commissie zich bij  de beoordeeling der  ingekomen teekeningen 

gesteld o > het standpunt, dat in de eerste plaats moest worden 

gelet op artistieke opvatting en uitvoering; in de tweede plaats 

op de meerdere of mindere kostbaarheid der  reproductie; in de 

derde plaats op overeenstemming der  compositie met het seizoen 

en met aard en strekking van het tijdschrift ; eindelijk dat de 

teekening praktisch bruikbaar moest zijn voor  een omslag tot 

een Winternummer . 

Voor  zoodanige uitgave, die slechts gedurende enkele weken 

kan worden verkocht, is het noodig dat de aandacht van het 

publiek aanstonds worde getrokken door  een stomen greep of 

oorspronkelijk e gedachte, in het kort door  een of ander  sterk 

sprekend moment, dat onwillekeurig het oog tot zich trekt 

Aan al deze eischen is. naar  het oordeel der  Commissie, op 

gelukkige wijze voldaan door  het ontwerp

e gevleugelde vrouwenfiguur, voorstellende den Genius der 

, rustende op de kroonlijs t van een boog, waaronderdoor 

zich een gezicht opent op de besneeuwde daken van een Amster-

damsen stadsgedeelte,  nobel van opvatting en correct getee-

kend; de houding los en sierlijk . t figuurtj e komt krachti g uit 

tegen den gouden achtergrond, die meteen op gelukkige wijze 

den mstigen grijzen toon der  teekening verlevendigt. e 

is eenvoudig en aantrekkelijk ; de aandacht des beschouwers wordt 

nergens afgeleid van de hoofdfiguur, die onmiddellij k als zoodanig 

in het oog valt. 

Aan dit ontwerp, dat na opening van het naambriefje bleek 

vervaardigd te zijn door de heeren E. S. Witkam p Jr . en N. van 

der Waay, werd de Eerste Prij s toegekend. 

Van geheel andere opvatting getuigt het ontwerp

l ook hier  het hoofdmotief eene allegorische vrouwenfiguur 

is, is de compositie meer  ornementeel gedacht. r  de zeer  fraai 

ontworpen, uitvoerig geteekende en keurig uitgevoerde omlijsting, 

waarin de verschillende onderdeden der  — Tooneel, 

, Beeldende kunsten, e — op geestige wijze zijn 

in beeld gebracht, maakt met de middenfiguur  een zeer  artistiek 

en aangenaam geheel. Ondanks den stillen grijzen toon, slechts 

weinig gebroken door de zachtroode letters van het opschrift, 

maakt deze teekening veel effect. 

Aan dit ontwerp, waarvan na opening van het naambriefje de 

vervaardiger  bleek te zijn de heer  A . F. Gips te Bergen-op-Zoom, 

werd de Tweede Prij s toegekend. 

Wat den n Prij s betreft, zoo kon geen der  overige ont-

werpen de Commissie genoegzaam bevredigen om daarvoor  in 

aanmerking te worden gebracht, zoodat de Commissie besloot, 

van de haar  in het Programma toegekende bevoegdheid gebruik 

te maken, en den derden prij s niet toe te kennen. 

e Commissie wenscht niet te treden in eene uitvoerige be-

spreking van de overige  ontwerpen. Behalve enkele gruwelen, 

van welker  aanwijzing zij  zich zal onthouden, zijn er  vele teeke-

ningen, die bewijzen dat hunne makers zich veel moeite hebben 

gegeven, al hebben zij  ook weinig begrepen welke eischen aan 

eene nmslagteekcning voor  een Winternummer moeten worden 

gesteld. Er  zijn zelfs enkele zeer  verdienstelijke ontwerpen bij , 

die met groote zorg zijn uitgevoerd, en wier  conceptie omtrent 

de artistieke ontwikkelin g hunner  makers een gunstig getuigenis 

afleggen. Zoo is bijv . het ontwerp  als ornament 

uitstekend van compositie en stijl , en keurig uitgevoerd. l 

de symboliek te ingewikkeld en zonder  de bijbehoorende toe-

lichtin g bezwaarlijk te begrijpen is, zou deze teekening voor  den 

derden prij s in aanmerking zijn gekomen indien de Commissie 

alleen op artistieke opvatting en uitvoering had te letten gehad 

Een goed begrip van hetgeen zulk een omslagteekening behoort 

te zijn, toont de maker  van het ontwerp A A te bezitten. t is 

zeer  origineel gedacht, maar  verbazend slecht geteekend en slordig 

behandeld; niet meer  dan een pochade d'atelier. Ware aan deze 

teekening de noodige zorg besteed, dan zou ook deze voor  den 

derden prij s in aanmerking hebben kunnen komen. 

Netjes geteekend en gekleurd is  maar  de vignetten 

verraden weinig vindingrijkheid ; de reproductie zou te kostbaar 

zijn wegens de vele tinten die er  in gebruikt zijn, en ook — en 

dit is de hoofdfout — houdt de teekening in geen enkel opzicht 

verband met aard en strekking van het tijdschrift . 

Ondanks den ernst der  tijden blijken de grappenmakers de 

wereld nog niet uit te zijn. e maker  van

heeft waarschijnlij k bedoeld eene onote joyeuse"  te werpen te 

midden van den ernstigen arbeid der  Commissie, die hem bij 

deze wel bedankt voor  zijn moeite. 

Ten slotte wenscht de Commissie hiermede hare voldoening 

uit te spreken, dat in dezen n wedstrijd, waarop uit 

d  uit Belgiö  en uit Frankrij k  inzendigen zijn 

ingekomen, de bekroonden zijn gebleken landgenooten te zijn. 

t is haar  aangenaam te kunnen const.iteeren, dat ook in dit 

eigenaardige genre onze Nederlandsche kunstenaars voor  hunne 

buitenlandsche vakgenooten niet behoeven onder  te doen. 

1. C.  Jr., 

J. E , 

. E.  Bos. 

e nieuwe Buitensocieteit der "  te , is 

op den eersten Pinksterdag feestelijk geopend. 

n zal zich herinneren, dat in het najaar  van  een prijs -

vraag was uitgeschreven, door  het bestuur  der  bovengenoemde 

sociëteit voor  het ontwerpen van een nieuw gebouw in haren 



buitentuin . t nieuwe gebouw moest in hoofdzaak bevatten een 

groote zomcr-concertzaal met daarbij  behoorende accessoires en 

ruim e veranda's voor  het bijwonen der  concerten in de open 

lucht. e uitkomst van deze prijsvraag was, dat aan het ontwerp 

van den heer  J. Verheul . te m de eerste prij s kon 

worden toegekend, en aan een project van de heeren Wegerif 

& n te Groningen de tweede prijs . 

t eerstgenoemde ontwerp werd voor  uitvoering bestemd. t 

gebouw is tot stand gekomen onder  het architectonisch opper-

toezicht van den ontwerper  en onder  de meer  dagelijksche leiding 

van den heer . van , architekt te . 

n de onderdeelen heeft het bekroonde ontwerp eenige wijzigin -

gen ondergaan. Zoo is de plaats van vestibule en tooneel met 

elkaar  verwisseld. Voorts zijn de schecrwanden vervangen door 

massieve muren. e verandering, uit een decoratief oogpunt 

beschouwd, nadeelig voor  het gebouw, was wenschelijk om prac-

tische redenen. 

t gebouw met de veranda's maakt een bij  uitstek schilder-

achtigen indru k en heeft een zeer  uilnoodigend en vriendelij k 

karakter . e groote zaal zelf is zeer  aangenaam van kleur  en 

verhoudingen. e groote ruimt e biedt eene opmerkenswaardige 

gezelligheid aan, waardoor, zoowel bij  dag als bij  avond, een 

eenzame bezoeker  zich zelfs niet verlaten gevoelt. l de be-

perkte middelen van cle sociëteit tot de grootste spaarzaamheid 

dreven bij  de uitvoering der  verschillende werken, is de Buiten-

societeit in allen deele deugdelijk en solide uitgevoerd. Wel 

terecht mocht de president zeggen in zijn feestrede, dat eene 

inrichtin g zooals r  nu verkregen heeft, hier  te lande in 

plaatsen van haren rang bepaald eenig is. 

Ook de omliggende tuin moest eene verandering ondergaan en 

is nieuw aangelegd volgens het plan cn onder toezicht van den 

tuinarchitekt , den heer d Springer  te . 

t feest zelf werd geopend dooreen feest-ouverture. n volgde 

de feestrede van den president, waarna eene cantate uitgevoerd 

werd, voor  deze gelegenheid gecomponeerd door  den heer  Joh. 

Wensink op woorden van den heer  Zaalberg. Na afloop hiervan 

werden eenige muzieknummers in den tuin ten gehoore gebracht, 

om eindelijk het publiek weer  gelegenheid te geven in de zaa\ 

zich te verecnigen voor  het bal. 

Onder de pauze van het bal werden gedurende het souper  ver-

schillende toasten uitgebracht, waarbij  natuurlij k de ontwerper 

van het gebouw, de heer  Verheul, niet vergeten werd. 

t feest werd bijgewoond door  omstreeks  personen, en in 

de algemeene vroolijkliei d en de geweldige drukt e tot op het laatst 

van den avond kon men de tevredenheid en voldoening der  aan-

wezigen lezen, over  hetgeen tot stand gebracht was. i. 

Voor  de eind-examens aan de polytechnische school te , 

die Vrijda g  Juni zijn begonnen, hebben zich, tot het verkrijgen 

van diploma's volgens  art.  en  art.  en  der 

wet op het middelbaar  onderwijs, in 't geheel  studenten aan-

gemeld. Over  de verschillende vakken verdoelen zich deze candi-

daten als volgt:  civiel-ingenieurs,  architekten,  scheepsbouw-

kundige ingenieurs,  werktuigkundige ingenieurs en  technologen. 

Van Zondag  tot Saturdag  Juni, dagelijks van  uur, 

zullen de ontwerpen van den omslag voor  het r  van 

»de Portefeuille worden tentoongesteld in het American l in 

de zaal van het genootschap Architectur a et Amicitia . 

Naar  wij  vernemen, hebben de heeren Jurriaa n k en J. . 

A . , architekten te 's Gravenhage, onmiddelijk na de 

uitschrijvin g van de prijsvraag voor  het maken van een ontwerp 

voor  een muziektempel in den . Zoölog. . Tui n te 's , 

aan de commissie voor  de feestviering van het -jari g bestaan 

van het . Z. B. Genootschap kennis gegeven, dat zij  niet zullen 

deelnemen aan de beantwoording der  prijsvraag. 

Zooals men zich zal herinneren, zal een muziektempel het ge-

schenk zijn, bij  gelegenheid van 't genoemde feest. 

e tent voor  de feestviering van het e Studentencorps 

in Juli a. s. is voltooid, na  weken werkens. e afmetingen zijn 

ongeveer  bij . 

e decoratie zal worden uitgeroerd onder  leiding den heer 

e Comte te . 

Overgenomen uit het d '. heeft in verschillende bladen 

het bericht de ronde gedaan, dat door  Prof! E . Gugel tc , 

ten behoeve van de stad Amsterdam een ontwerp zou zijn ver-

vaardigd voor  de uitbreidin g der  stad op de nog onbebouwd 

gebleven terreinen achter  het . 

Wi j  kunnen dit bericht tegenspreken. 

e e Gemeenteraad heeft het subsidie van de 

ambachtsschool met ƒ  verhoogd en alzoo gebracht op/

N EN VACANT E . 

e e Gemeenteraad heeft tot inspecteur  der  bouw-

politie, op een jaarwedde van ƒ  benoemd, den heer  P. de 

Pree, te 's Gravenhage. 

Voor de betrekking van Gemeente-architekt tc m hebben 

zich, naar  wij  vernemen ruim honderd sollicitanten aangemeld, 

waaronder  enkeie civiel-ingenieurs, en ook twee leden van den 

n Gemeenteraad. 

t . t van s zal op g  Juni 

a. s. des morgens ten elf uur, in het lokaal a te 's Graven-

hage, eene vergadering houden. 

Op die vergadering zullen de volgende voordrachten worden 

gehouden:  van het lid A . , over  het rendement van stoom-

ketels;  mededeelingen van het lid Gosschalk,  over  de be-

proeving van een heipaal;  over  de constructie van een lift , 

beide bij  den bouw van een der  gasfabrieken te Amsterdam; 

 mededeelingen van den heer . J. Eymcr, betreffende mijn -

putten en fundeeringen, aangelegd door  middel van de bevrie-

zingsmethode uitgevonden door  den ingenieur  F. . Poetsch. 

e bouwkundige vereeniging te r  had bij  gelegenheid 

van haar  jari g bestaan een prijsvraa g uitgeschreven. 

i ° . voor  een gedeelte vestibulewand op de ware grootte, min-

stens . hoog en . breed in hout en marmer naboot-

sing. Bekroond werden dc hh. . J. Borkin g met den prij s en 

. e met de premie. 

 voor  een lezenaar, vervaardigd van blank eikenhout, geschikt 

om op tafel gebruikt te worden. Werd met de premie bekroond 

de heer  J. Brinkman . 

 voor  een cartouche, vervaardigd van hardsteen of marmer. 

Werden bekroond met den prij s de heer  A. Jansen Ez. en met de 

premie de heer . B. . 

, i  Burgemeester  en Wethouders: t ver-

bouwen en herstellen van het logement den Burg,  inschrijvers, 

hoogste: C v . t te k ƒ  laagste: A . Verhoog Jr . 

te n  Gegund. 

ES A A G , i t amoveeren van het perceel Spui-

straat n°.  en het aldaar  weder  opbouwen van een winkelhuis 

met pakhuis, bovenwoning enz., voor  rekening van den WelEd. 

r  J. P. v. d. Bergh, onder  beheer  van den architekt Johs. 

s Jr. . de Baan te Scheveningen,  B. de Baan & 

A . Nater  te e /  J. Steffens & . Wijneku s /

Firm a Pietersen,  J. v. h Jr. , . v. Bergen -

gouwen, .ooo; Gebr. de Vos,  Gebr. ,

A . Stigter,  F - - van ,  Jac. Vos,

gegund. 

1)E LIJS T &  Rotterdam . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 L " .
1 : x | >loi t : i t i c r n v i m d e V a l T r a vet -* . 

NATllRL . ASPHAL T 

 N o. 3. 

VAN 

 lui S 
. 

Gecomprimeerd e Asphaltwegrei i en dit o Horst-l i vloeren . Werken in Asplialt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skatiiijr-ltinks , Hom vloeren , Kelders , holf-e n hemel -
banen . Winke l en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s ltrii(r - en Dakbe-
dekkingen , lieton-Fuiideeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

 30—60
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

n niet alleen m nxli e n 
(systeem , maar tevens een nieuw 
model Plutte Pannen (geribde Pan) met ver-
beterde constructie, welke het afwaaien ge-
heel beletten. 

e geribde E P A N N EN zijn te 
bekomen in verschillende kleuren, ook ge-
heel wit , zeer  geschikt voor  gebouwen, 
waar  koelte noodzakelijk is. s en 
prijsopgaaf worden op aanvraag gaarne gra-
tis verstrekt.

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

. 

Agent i n s &  Co.

„  .. A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waten waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

Plannen, Teekeningen, enz. 

 138. 

E N . VAN - N . leveren : 

zoowei met als zonder  bijbehoorende 

. 

Wij  nemen de vrijhei d zoowel voor  dezen Jaar-
gang Bouwkundig Weekblad als voor  dien van 
het jaar  1887 aan te bevelen, de daarvoor  verkrijg -
baar  gestelde 

a ƒ 1.75 per  stuk. 

t 246 Amsterdam. 



Op g den i8 d e nJuni  des mid-
dags te twaalf ure, zal door  Burgemeester  en 
Wethouders der  gemeente  op het 

s aldaar, A A N B E S T E E  worden: 

t bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage en overname op de Stads-Timmer-
werf, op eiken werkdag, tie besteding vooraf-
gaande, van 'smorgens te  uur  tot 'snamid-
dags te  uur, en zijn al.laar  a  per 
stel verkrijgbaa r  gesteld, zoolang de voorraad 
strekt. 

Aanwijzin g in loco op g  Juni 
a. s., des namiddags te  ure. 

Verdere inlichtingen bij  den Gemeente 
Architect . 

E 

Bemme l bi j Nymegen . 

ï E T &

 PARKETVLücHt N en WAiMDTEGELS:

 en
m Groote voorraden.

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

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 
, 

e inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

. 8. .
E N 

 St. Anth. Breestraat,

Telephoon
n te bezichtigen in het

 van de

nixstraat en St. Anthonie Breestraat C

JAN . — . 
 402

W E G VA N E J TOT 
G . 

 ItOKER T IIOYLE &  Lir a Londen . 

 000.—

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

 Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  Gemeente- en 

 gebouwen hier te lande geplaatst.

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

t v ij  anise eren is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
-werkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

 eu prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

 <>i> \

(Systeem E ) Amsterdam 
Deze war m wate r verwar m in 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. 

 toestellen, de 

. , )

;

 toestelten. , Vossius-

straat. — e  W. , (huis). , (huis). — . 

. , (huisi.

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

e . P. , (huis). — . , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . C. , (vill a ) 

, , (villa). 

e . . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

 (kantoren). - P. , t (huis). — 

. e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e r . , d , (Ventilatie).

e .  W. . (villa). 

e . . , , (huis). 

e . P. , (villa). 

Nlen w te bonwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t 
e . . , (villa). 

e . , (villa). 

15000 s 

Th. A. E , d t 32 . 

:^ . i iimiitni 

. . J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 vocir  Nederland, fr. p.p.  voor  Ned.-lndië 

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

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

: Een verstandig besluit. — Ontsmetting en ontsmettingsinrich-

tingen. — . — Binnen en buitenlandsche berichten. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Ontsmettingstoestellen. 

E E N G . 

J. . 

Y F . E W E T 

 . G E s E T. 
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N . E . T 
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 proc . vernietig t bi j

) 

 schaa l

 figuren

verkleining  teekening. 



/ O

Naar aanleiding van het rapport van beoordecling van uwe 

commissie betreffende het ontwerp motto «Anna" , gevoelt de 

ontwerper  zich gedrongen daarop eenige aanteekeningen te maken. 

e Jury begint met te zeggen, dat 't jammer is oenkei eene 

studie gemaakt te hebben van oude kerken en niet van de nieuwere". 

k moet hier  de jur y opmerkzaam maken, zooals in de memorie 

van toelichting meer  uitvoerig omschreven is, dat ik uitgegaan 

ben van 't systeem bij  de Noorderkerk te Amsterdam in toe-

passing gebracht, n.l. een Grieksch krui s met korte armen en de 

inwendige hoeken volgebouwd. n 't kort heb ik evenwel nog de 

nieuwe kerk te n en de elfde kerk te Amsterdam aangehaald, 

als de grootste nieuwe kerken in ons land; maar  daar  deze niets 

navolgenswaardigs bezitten, heb ik 't overbodig geacht, die verder 

te ontleden. 

e jur y spreekt vervolgens, dat 't plan een overhoeksch vier-

kant is. 't Spijt mij  dit volstrekt tegen te moeten spreken, zooals 

ook dadelijk uit de richting  en natuurlijk e ontwikkelin g der  gevels 

en daken van het ontwerp blijkt , 't s een grieksch krui s met 

kort e armen, in de inwendige hoeken vier  kwart-achtkanten en tegen 

de vier  gevels, dri e halve achtkanten en in plaats van de vierde, 

de toren. c lichtopeningen zijn aangebracht, zooals dat in de 

nieuwe kerk te 's Gravenhage gedaan is, in de kwart en halve 

achtkanten. 

r  deze distributi e dienen deze aanbouwen als contraforten 

en kunnen de trekstangen geheel achterwege blijven, zooals in 

laatstgenoemde kerk, waar  men bovendien nog een toren met 

klokken op 't dak gebouwd heeft. 

Tevens dient hierbi j  gevoegd, da' ik 't zelfde systeem in de 

e kerk toegepast, doch om finantieele redenen niet 

geheel doorgevoerd heb. n 't ontwerp «Anna"  zijn door de halve 

achtkanten juist de slechtste hoeken afgesneden. 

Verder  spreekt de jury , dat de afstand van den preekstoel tot de 

verst verwijderde hoorders te groot is; maar  zoo zulks't geval ware. 

zou dat dan niet de schuld zijn van de uitschrijver s  prijsvraag? 

e hoorders zijn geplaatst in een benaderden halven cirkel ; elk heelt 

. bij . ruimt e plus eenige gangpaden. Zender  gaan-

derijen is eene kortere afstand bij  zitplaatsen onmogelijk. 

e afstand in de e kerk  zitplaatsen) is onder 

ongunstiger  omstandigheden in diezelfde richtin g , en de 

predikant is op die plaatsen nog zeer  goed verstaanbaar. 

Ook spreekt de jury , dat 't klankbor d te groot is; de onder-

vinding heeft mij  door  proefneming geleerd, dat een klankbor d 

nooit te groot kan zijn. 

k behoef enkel 't verbazend groote klankbor d in de Nieuwe 

kerk te Amsterdam te noemen. t is onnoodig te zeggen, dat na-

genoeg alle klankborden hangen; de kolom achter  den preekstoel 

dient enkel tot steun voor  preekstoel en trap en tot geleidelijken 

overgang naar  't klankbord . 

Wat 't aanwezig zijn van een tweede orgel betreft, dit is wel 

niet gevraagd, maar  men tracht tegenwoordig in alle nieuwe 

orgels, door  't aanbrengen van een zwel, 't aanwezig zijn van een 

verwijder d orgel^na te bootsen. r  middel van electriciteit kan 

men 't tweede orgel (door  koppeling) met 't zelfde klavier  bespelen. 

Wat het gebruik van terra cotta betreft, zoo heb ik dat eenigs-

zins vri j  opgevat, zooals de n zulks deden, zie prof. 

Gugel, Geschiedenis, bladz.  eerste uitgave. 

e banden zijn van gele steen, de lijstwerken zijn gedeeltelijk 

profilsteen en verder  afgedekt met hardsteenen platen. Zonder 

die vrijhei d zou men geen lijstwerk van eenige beteekenis kunnen 

aanbrengen, wat voor  een gebouw van die afmeting niet wel 

mogelijk is. 

Wat 't plaatsen van den toren betreft, die is in k de-

zelfde en ik heb nog nooit de opmerking gehoord als zou die 

er  niet bij  behooren. 

Ten laatste zegt de jury , dat 't teekenwerk gemaniëreerd is. k 

wenschte enkel de vraag te stellen: wat is beter? —datereenige 

persoonlijkheid uit 't teekenwerk spreekt, of dat 't zooals men 

zulks noemt convectioneel is uitgevoerd ? 

r  't wederleggen van enkele punten, hoop ik niet, dat de 

jur y de gevolgtrekking zal maken, dat ik mij n ontwerp als vol-

maakt beschouw. k heb enkel een plan trachten te maken, door 

de ondervinding daartoe geleid, dat eenigszins nader  komt dan 

de e kerk aan 't nog onopgeloste probleem van den 

Protestantschen kerkbouw, en voeg hier  den wensch bij , dat de jur y 

door  leerzame opmerkingen het vraagstuk eene schrede nader  tot 

hare oplossing moge brengen. 

De ontwerper : 

 Juni .

e afdeeling Wageningen van de Vereeniging tot bevordering 

i van Fabrieks- en d heeft besloten tot het 

houden van eene tentoonstelling van werkstukken door  werklieden 

vervaardigd. Onderscheidene prijzen voor  de verschillende vakken 

zijn vastgesteld, terwij l de werkstukken die gevraagd zullen worden 

 van praktischen aard zullen zijn. e tij d van aangifte is met 

October  gesloten. e tentoonstelling zal in 't volgend jaar  om-

streeks Apri l plaats hebben. n zal trachten subsidien te ver-

krijge n van het departement van de j  tot Nut van 

't Algemeen en van het school- en ondersteuningsfonds. d. 

n de Ned. Staatscourant van , maakt de r 

van n de voorwaarden bekend waarop personen benoemd 

kunnen worden tot opzichter  klasse bij  den Waterstaat en de 

Burg. Openbare Werken in Ned. , en de vereischten waaraan 

de sollicitanten behooren te voldoen. 

Zij , die voor  een dergelijke betrekking in aanmerking wenschen 

te komen, behooren zich binnen éene maand na de dagteekening 

van deze bekendmaking, bij  gezegeld adres te wenden tot het 

t van . 

n de Staatscourant wordt tevens medegedeeld al hetgeen bij 

deze aanvrage moet worden overgelegd. 

n het  van den Dat; van den  dezer  kan men het 

volgende lezen: 

n het belang van velen in Nederland wenschte ik de aandacht 

te vestigen op het feit, dat in de heden verschenen Staatscourant 

en in verschillende andere couranten tenders (inschrijvingsbiljctten ) 

worden gevraagd voor  het nieuw te bouwen Gouvernementsgebouw. 

t gebouw zal ongetwijfeld een sieraad worden voor  Pretoria, 

en vri j  zeker  meer  dan  millioen guldens kosten. 



e inschrijvingsbiljetten moeten zijn ingeleverd vóór i Augustus 

e termij n werd zoodanig gesteld om mededinging uit Europa 

mogelijk te maken. 

Wi j  twijfelen dan ook niet of verschillende Nederlandsche aan-

nemers zullen deze schoone gelegenheid te baat nemen, om te 

trachten hier  in dit land, waar  in de naaste toekomst zooveel 

werken van grooten omvang zullen moeten worden uitgevoerd, 

vasten voet te krijgen en daardoor  te toonen, dat Nederland, dat 

op dit gebied in andere landen en werelddeelen reeds zooveel 

blijke n gaf van energie, ook in dezen Staat, die Nederland meer 

dan eenige andere ter  harte moet gaan, niet achter  wil blijven. 

Eenige plannen en bestekken zullen bij  den heer  Beelaerts van 

Blokland te 's Gravenhage verkrijgbaa r  worden gesteld. 

Wi e daarom lust en ondernemingsgeest voldoende bezit, schafife 

zich zulk een plan en bestek aan en kome zelf of zende een 

bevoegd persoon hierheen om zich omtrent de prijzen van bouw-

stoffen, loonen en vracht op de hoogte te stellen. 

g handwerksman in Nederland zal door  den aannemer 

hierheen kunnen worden overgeplaatst, want de loonen zijn hoog: 

 a  shilling of  a  gulden per  dag is gewoonte, en steeds 

wordt de behoefte grooter. 

Een handwerksman neemt hier  eene benijdenswaardige positie 

in en kan desnoods in één half jaar  zijne reiskosten met ; emak 

overleggen. r  werkman, die de middelen heeft of kan krijgen 

om hierheen te komen, doet dwaas in Nederland te blijven. 

Ook door  aannemers zijn hier  in de naaste toekomst zaken 

te maken. 

m Nederlanders, blijf t nu niet in gebreke om uw uiterste 

best te doen, gij  zult een geheel nieuw en goed veld voor  uw 

werk vinden. En de financien der  Zuid-Afrik . . zijn goed, nog dit 

te kwartaal gaf een voordeelig saldo van «'  of ƒ

Andere dagbladen, alsmede bouwkundige weekbladen, als de 

 l

 enz., verzoek ik dit over  te nemer,. 

Pretoria, i

e eind-examens van de l voor d en 

van de l voor  Teekenonderwijzers zullen gehouden 

worden in het openbaar  in het w te Amsterdam, 

op  Juni en volgende dagen 

Te n is in de vorige week onverwacht overleden de 

heer  A. C. C. d Bisdom, chef van de afdeeling scheeps-

bouw van het etablissement »Fijenoord." 

g i had de Algemeene Vergadering plaats van 

de Vereeniging:

Aan het alstoen uitgebrachte verslag ontleenen wij  o. a., dat 

de toestand der  vereeniging zeer  gunstig is. t tevredenheid 

mag men op 't afgeloopene jaar  terugzien, alzoo luidt 't. e 

pogingen tot het verkrijge n van de benoodigde subsidien van 

de j  tot Nut van 't Algemeen, de Provinciale Staten 

van Utrecht en de Gemeente Utrecht werden, hoewel niet zonder 

moeite, met gunstig gevolg bekroond. e kon de 

voorgestelde uitbreidin g van het ten vorigen jare aangevangene 

onderwijs plaats hebben, en kon de verzameling kunstvoorwerpen, 

boek- en plaatwerken en gipsafgietsels ten dienste van 't onder-

wij s worden uitgebreid. 

Vooral nam de afdeeling gipsafgietsels belangrijk toe; de om-

standigheden werkten daartoe bijzonder  mede. s vroeger  n.l. 

bestond het plan om van de vele te Utrecht aanwezige belang-

rijk e fragmenten onzer  nationale kunst afgietsels te verzamelen, 

zoowel voor  eigen bezit, als wel om die afgietsels te ruilen tegen 

dergelijke uit andere plaatsen. t plan kwam het verstreken 

jaar  tot uitvoering, en werd tot ruilin g overeengekomen met het 

N. n m te , het d m 

te , het s m en de Quellinusschool, terwij l met 

verschillende inrichtingen in 't buitenlaud hierover  onderhande-

lingen zijn geopend. t voornemen bestaat, voor  deze zaak jaarlijk s 

iets af te zonderen. 

Voorts werden nog eenige kleine voorwerpen, die in handen 

kwamen, aangekocht en werden eenige geschenken en goederen 

in bruikleen ontvangen. 

Voor  de boekerij  werden eenige plaatwerken aangekocht, voorn, 

betreffende de Oostersche t en de e . 

e verzameling, waarin reeds alle tijdperken vertegenwoordigd 

zijn. werd dit jaar  op geregelden voet gebracht en daarvan eene 

catalogus opgesield. 

Tentoonstellingen (tijdelijke ) werden niet gehouden, eensdeels 

omdat het onderwijs te veel tij d en zorg van den directeur  ver-

eischte, ten tweede omdat de anders daarvoor  beschikbare ruimten 

door  het onderwijs worden ingenomen. Eene tentoonstelling van 

decoratieve beeldhouw- en schilderkunst in de groote vacantie 

van Juli en Augustus wordt thans voorbereid. 

t getal leden en begunstigers nam met enkelen toe; de Ver-

eeniging telt thans  leden en  begunstigers (waaronder 

corporatiën). 

Volgens het introductieboek bedroeg het getal bezoekers

Entrees werden niet meer  geheven, als zijnde de voorwaarde 

waaronder  Prov. Staten subsidie verleenden. 

Aan het onderwijs, ten vorigen jar e alleen door  den directeur, 

den heer  P. J. , gegeven (vakteekenen en stijl - en 

ornamentleer), werd toegevoegd het boetseeren, waarvoor  de heer 

, uit Amsterdam, werd aangesteld, die daarvoor  malen 

per week overkwam. 

t den volgenden cursus hoopt men weder  tot uitbreidin g te 

kunnen overgaan en zal er  aan worden toegevoegd het decoratief 

schilderen. 

t aantal leerlingen bedroes bij  't eindigen van den cursus

waarvan  dames,  bouwkundigen,  meubelmakers,  kunstsmid, 

 goudsmeden.  graveur,  decoratief-beeldhouwers en  deco-

ratieschilders. 

g wordt nog gemaakt, dat eene commissie uit ' l Bestuur 

van het m met den directeur  en eene sub-commissie uit de 

Plaatselijke Commissie van Toezicht op het . Onderwijs, met 

den directeur  der  Burger-Avondschool, zich in contract hebben 

gesteld om eene aansluiting tusschen beide inrichtingen te ver-

krijgen , zoo die niet voldoende bestaan mocht. 

Bij  het verleenen der  gemeente-subsidie werd den wensch daartoe 

voorn, van de zijde van Burgemeester  en Wethouders uitgesproken. 

s sedert geruimen tij d bestaat het ernstig voornemen, te 

's e een m van d op te richten. 

Ook te Arnhem is dit het geval, alwaar eene commissie zich 

gevormd heeft, die ijveri g de noodige gegevens verzamelt om 

eene verzameling, het daarvoor  benoodigde kapitaal of jaarlijksch e 

bijdragen te vinden. 

n bericht ons het overlijden van den heer  Alfre d d 

Claye, hoofd-ingenieur  te Parijs. Zooals onze lezers weten, was 

de heer d Claye de grootste voorstander  van het uitgebreidste 

spoelstelsel, nl. het rtout a l'égout" . Op zijn initiatie f is het besluit 

genomen de bevloeiingsvelden voor  Parij s (Gennevilliers) te ver-

meerderen met die van St. Germain. Ware het hem gegeven, 

zoolang te leven, totdat het rioolwater  van Parij s niet meer  in de 

Seine geloosd zou worden, gewis, hij  zou minstens nog honderd 

jaar  oud geworden zijn. t heengaan van den overigens zeer  ver-

dienstelijken ingenieur, is een verlies voor  de wetenschap. 

e tentoonstelling in  te Parij s te houden, vindt niet de 

belangstelling, op welke men gehoopt had. Niet slechts schijnen 

de s zich te onthouden, maar  ook de Engelschen toonen 

weinig ijver  om aan de tentoonstelling glorie bij  te zetten. 

Ook in e wordt de deelneming ontraden in bewoor-

dingen, weinig vleiend voor  Frankrijk . e minister  meende dat 

een r  te Parij s voor  een r  zou gehouden worden, 

aan beleedigingen zoude bloot staan en de inzendingen geene 

belangstelling zouden wekken. d. 

,
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Tegen alle weersgesteldheid bestand lijnde en afaaschbare 

gepatenteerde en bekroonde 

N E N G . 
S a  T E G E N . 

Verwe n voo r facnden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E  NE  A  WEN. 

Goedgekeurd en aanbevolen door  de Academie van Beeldende  te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te n — 
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Op Zaterdag den  Juni  des na-
middags te  uren, zal in een der  lokalen 
van het gebouw van het t van 
Justitie, op het Plein te 'sGravenhage, in 
het openbaar  worden aanbesteed: 

No.

Bestekken met bijbehoorende Teekenin-
gen zijn van af  Juni verkrijgbaa r bij  de 

S V A N . Boekhande-
laars te 'sGravenhage, en wel ° Bestek N°.
v o o r /  en Bestek N°.  voor

e Bestekken met Bestekteekeningen en 
détails liggen voor  gegadigden ter  inzage 
en wel: Bestek N°.  in het Provinciaal 
Gebouw te m en Bestek N°.  in 
het Gemeentehuis van , op uren, 
waarop die gebouwen voor het publiek 
geopend zijn. 

Aanwijzin g aldaar zal plaats hebben te 
, den  j u r  des voorm. 

te  uren, en te k den  juni 
 des voorm. te  uren. 

n zijn te bekomen bij  den -
nieur-Architec t voor de Gevangenissen en 

. t van Justitie 
te 'sGravenhage. 

Voor den r 

P. J. V A N . 

Vertegenwoordig t F WITTE, Herlijn . 
E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht . 
voo r Personen , Goederen , Spijzen , enz. enz. 

Y &  C°., . 

 « ti *  »i

E T & . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

- GLASMOZAIE K -

 Juni

lCscploitiitl e tier n vim de Val Traver». 

. T 

op Zaterdag  Juni, in het

t Amsterdam, des morgens 
te half twaalf van 

 N o. 8. 

twee - en 
, met 

werkplaats, ten behoeve 
van den tramweg van 
Amsterdam naar  Edam.

Bestek en teekening te verkrijgen aan ] 
voornoemd gebouw, tegen betaling van

n geven de Architecten
, Spuistraat  Amsterdam. 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winke l en Magazijnvloereii . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fuudeeriiigeu , Mallen , enz., euz„  enz. 

aan het kantoor  tier  fabriek, Beltweg 8,

. . leveren. 

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

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

B T N  P r i m a E n & e l s c n e , merk Wallsend, 
1 l .  v a n uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

zoowei met als zonder  bijbehoorende 

van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 
 Billijk e prijzen en 

vrachten.

Gelieve op Voornaam eu Adro« te letten. 

T E  1 1 
Systeem  &  POST. 

Zelfregulerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

Vertegenwoordige r . S. . KALKER , Amsterdam . 
N .  352 

^  niMniniiiiaiiiiiiMiiiiii i

. P. J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr . p. p. /S  voor e 

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

fr . p. p. f  Afzondert. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  C'ts. 

: n betreffende de . — -
Tabel voor  bouwkundige werkzaamheden. — e tentoonstelling van 

d te 'sGravenhage. — Teekenonderwijs. — Verslag van 
de vergadering van het . . vaa ingenieurs,  Juni
Priisvragen. — n uit de rechtszaal. — Binnenlandsche be-
richten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

8sto Jaargang N ° . 24. 
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Toelichtinge n van de berekening : en de betalin g van het honorarinn i van architekten . 

t honorarium van den architekt is de belooning voor 

zijne werkzaamheden in zijn beroep geleverd; de kunst-

waarde van het werk oefent op deze belooning geen 

invloed uit. 

e belooning voor  de werkzaamheden van den architekt 

is hem verschuldigd door  den persoon van wien hij  de op-

dracht verkregen heeft tot uitvoering dier  werkzaamheden. 

t honorarium wordt den architekt betaald als volgt: 

 van het totale honorarium bij  den aanvang dei-

uitvoering van het werk; 

 van het totale honorarium bij  de eerste oplevering 

van het voltooide werk; 

 van het totale honorarium bij  de laatste oplevering 

van het werk na den termij n van het onderhoud. 

t honorarium wordt berekend in procenten der  kosten 

van uitvoering van het werk. 

 Bij  overeenkomstige kosten van bouwwerken, vermeerdert 

het honorarium naarmate van de belangrijkheid van den 

arbeid van den architekt. 

6. e mate van belangrijkheid van der  arbeid is bepaald 

door  de verdeeling der  werken in klassen. 

n eenzelfde klasse vermindert het bedrag van het hono-

rariu m naarmate van het toenemen der  bouwkosten. 

8. n in een gebouw of op een bouwplaats, gezamenlijk 

 's

Wat is er  van de Nederlandsche ? 
s zij  dood of levend; kwijnend of bloeiend; in ver-

val of in opkomst ? 
't n zoowel als 't ander  konden wij  in de laatste 

jaren herhaaldelijk in couranten en tijdschrifte n lezen, en 
in officieeie redevoeringen was er  heel dikwijl s sprake 
van „opheffen"  of „to t bloei brengen"  of „bevorderen" 
van die kunstnijverheid. En dan al die bezoekers van 
tentoonstellingen buitenslands, die hadden gewoonlijk heel 
veel aan te merken en die zeiden dan, dat het hier  maar 
een nare boel was en onze kunstnijverheid niet veel zaaks. 

En zoo leeft iemand, die belang stelt in kunstnijverheid 
en vooral in Nederlandsche kunstnijverheid, in een pijn-
lijk e onzekerheid en hij  stelt zich de vraag, met steeds 
grooter  klem: „Wa t is er  nu eigenlijk toch van die 
Nederlandsche kunstnijverheid ?" 

Op die vraag zal nu de sedert Zaterdag  Juni geopende 
nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunst-
nijverheid een antwoord geven. Zal een antwoord geven, 
want nu doet zij  het nog niet, al werd zij  ook met 
muziek en redevoeringen geopend ; slechts een deel der 
inzendingen is gereed. Over eenige weken, hopen wij, zul-
len geen groote lappen zeildoek geheele compartimenten 
aan het oog onttrekken of opgestapelde kisten den weg 
versperren, maar zal de rustige bezoeker  overal in staat 
zijn te zien en te bewonderen ? 

Tot zoolang zullen wij  ook wachten over de Neder-
landsche kunstnijverheid, naar  aanleiding van deze ten-
toonstelling te schrijven, wat wij  ons voorstellen in een 
reeks artikelen in dit blad te doen, omdat wij  niet van 
plan zijn iedere inzending afzonderlijk te behandelen en 

of afzonderlijk werken worden uitgevoerd, die tot ver-

schillende klassen behooren, worden de honoraria voor 

elk dezer  werken afzonderlijk berekend volgens de klassen 

waartoe zij  behooren. 

. n geval dat tijdens de uitvoering van een werk meerder 

werk noodig blijk t te zijn of wordt opgegeven, dan wordt 

het honorarium daarvoor  berekend volgens de klasse 

waartoe het meerder  werk behoort, daarbij  in aanmerking 

genomen het bepaalde in artikel

 10. n een aan den architekt opgedragen werk niet wordt 

uitgevoerd, is hij  die de opdracht heeft gedaan verplicht, 

uiterlij k binnen  maanden na den datum waarop de 

opdracht heeft plaats gehad, een honorarium aan den 

architekt te voldoen voor  diens reeds verrichte werk-

zaamheden, berekend volgens de klasse waartoe het 

werk behoort. 

 Bij  overlijden van den architekt, vóór de voleindiging van 

het werk, moet aan zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden 

het nog onvervallen gedeelte van het honorarium worden 

uitbetaald, berekend volgens den stand van het werk en 

met inachtneming van de reeds geleverde werkzaamheden. 

e oorspronkelijke teekeningen, het bestek en de begroo-

ting blijven het eigendom van den architekt. 

die van mijnheer A te roemen of die van mijnheer  B. af te 
keuren, maar  omdat wij  zullen trachten van iedere tak van 
kunstnijverheid aan te geven op welke hoogte die staat 
in vergelijking met wat in vroeger  tijden door  ons volk-
geleverd werd. Want juist daartoe schijnt deze tentoon-
stelling een gunstige gelegenheid aan te bieden. Wel 
bleven de ruimten, die voor  oude kunstnijverheid beschik-
baar  zijn gesteld, bij  de opening zorgvuldig gesloten, 
maar  toch wordt er  gemompeld, dat de verrassing een 
aangename zal zijn en dat velen, belangrijke stukken 
hebben afgestaan. 

En als het waar is dat onze kunstnijverheid eens zeer 
hoog stond en dat wij  hier  gelegenheid zullen hebben 
veel goede voortbrengselen dier  oude kunstnijverheid jte 
zien, dan kan het nut dezer  tentoonstelling werkelijk zeer 
groot zijn. 

k ben voorzichtig en ik wil niet te veel zeggen; 
daarom schrijf ik kan zijn, want 't zou niet voor het 
eerst zijn, dat een tentoonstelling werd georganiseerd 
met een nominaal doel, onder  een leus, terwij l de geheele 
zaak niet veel antlers was dan een ergerlijk e moderne 
kermis voor  meer gegoeden en een finantiëele speculatie; 
en zoo zou het ook hier  kunnen zijn, dat er  meer  gedaan 
werd om het publiek te lokken dan om kunstnijverheid 
te bevorderen. 

r  ik wil mijn opgevat plan getrouw blijven en 
niet spreken over wat nog niet gereed is, gedachtig 
aan de woorden van den feestredenaar, dr. s 

, bij  de opening tot de kritikasters, zooals hij 
ons noemt, gericht. 

Wat dan wel gereed is, dat is het terrein en dat ziet 
er  uitnemend goed uit. 't s bijzonder  geschikt voor  een 
tentoonstelling als deze; en achter  het gebouw, onder  de 
hooge boomen, zal het een heerlijk zitten en wandelen 
zijn. t zal dezen zomer een druk bezocht plekje worden, 
te meer  daar er  rond om de muziektent zeer  voldoende 
voor  gelegenheid tot verfrissching is gezorgd. Zelfs een 



kijkspel, een huis van n met echte s er 
in, ontbreekt er  niet. Voor  het overige zijn geen der 
gebouwtjes, wat hun uiterlij k betreft, de moeite van het 
bekijken waard. 

En de gevel van het tentoonstellingsgebouw zelve? 
't s ons helaas niet mogelijk die onverdeeld te roemen. 
Er is veel goeds i n wat de compositie betreft, behalve 
dat de middenpartij  wat te rijzi g en de beeldengroep op 
het gebouw wat te klein is — maar  het geheel draagt, 
wat de gekozen motieven betreft, veel te weinig het 
karakter  van een tijdelij k gebouw en maakt volstrekt 
niet den indruk het werk van een enkelen geest te zijn. 
Was het gebouw door  één artist ontworpen met alle 
versieringen er  bij , dan zou het zeker  een beteren, 
minder  armoedigen indruk maken ; dan zouden de groote 
figurale schilderingen, die meer  voor  de wandelaars op 
den overkant der  gracht bestemd schijnen te zijn dan 
voor  de bezoekers van de tentoonstelling, wat minder 
de architectuur  vermoorden en dan zou de schildering 
boven den ingang, zoo uitmuntend voor  een figurale 
voorstelling geschikt, wat minder  onbeduidend zijn met 
al die provinciewapentjes en rollende borden en schotels. 

't Schijnt wel dat hier  decorateur  en architekt geheel 
onafhankelijk van elkaar  hebben gewerkt en dat geen 
van beiden zich om de vlaggen heeft bekommerd. Bij 
de opening der  tentoonstelling stonden er  vier  op het 
hoofdgebouw, allen verschillend van grootte en vorm, 
aan ruwe latten gespijkerd of gebonden, een treurig , 
belachlijk effect makend. Vlaggen en wimpels op een 
tentoonstellingsgebouw; is er  dankbaarder, loonender 
versieringsmotief te bedenken, en zijn ze niet veel meer 
waard dan antieke lijstwerken en tempelvormen ? t 
ons hopen dat de groote haast, waarmede in de laatste 
dagen werd gewerkt om op den  Juni gereed te zijn, 
de schuld is dat daaraan niet wat meer  zorg is besteed 
en dat spoedig groote, mooie, vroolij k wapperende 
vlaggen en wimpels, het ondanks moeite en tegenwerking 
tot stand komen van deze tentoonstelling verkonden. 

J. B. . 

' *

r  de Vereeniging ter  bevordering van Fabriek-
en d in Nederland, werd dezer  dagen 
het verslag openbaar  gemaakt, dat door  een commissie 
van onderzoek en advies, in zake het teekenonderwijs 
der openbare lagere scholen voor  on- en minvermogen-
den te 's Gravenhage, in  werd uitgebracht. 

e commissie, benoemd door  het e gemeente-
bestuur, bestond uit de heeren J. l'h. , O. -
man en . . Boersma; het hoofdbestuur  en de boven-
genoemde Vereeniging achtte het rapport dier  heeren 
zoo belangrijk, dat het tot een uitgave er  van besloot 
na daartoe de machtiging van het e gemeente-
bestuur  gevraagd en verkregen hebben. 

Wij , meenen dat door  de vereeniging tot bevordering 
van Fabriek- en  landwerksnijverheid hiermede een goed 
werk is verricht en wenschen bij  deze de aandacht van 
de lezers van dit blad daarop te vestigen. 

n verband toch met de velen in tie toekomst te 
stichten ambachtsscholen, waaromtrent reeds zulke be-
langrijk e gegevens en voorstellen door  de . t. b. d. 
Bouwkunst voor  de regeering zijn verzameld, is het al-

gemeen invoeren van teekenonderwijs op de lagere 
scholen van het grootste belang. 

e groote steden van ons vaderland hebben reeds 
getoond dit volledig te beseffen, en het zoo pas ver-
schenen rapport levert het bewijs, dat ook den g 
niet tot de achterblijvers behoort. r  wat vooral het 
rapport van de heeren n c. s. belangrijk maakt, is 
het tweede gedeelte, waarin over  het teekenonderwijs 
gesproken wordt en over  de wijze waarop dat op de 
lagere scholen dient onderwezen te worden. 

Zeer  terecht klaagt de commissie over  te weinig over-
eenstemming in dat onderwijs op de verschillende scholen, 
en vooral ook over  de verkeerde opvatting der  onder-
wijzers. 

Geheel en al sluiten wij  ons aan bij  de slotwoorden 
waarmede het rapport door  de Vereeniging ter  bev. van 
Fabriek- en d wordt ingeleid: 

t r  spreekt den wenscht uit, dat de 
„verspreidin g van dit verslag, dat het de eer  heeft aan 
„d e gemeentebesturen van Nederland ter  welwillende 
„overweging aan te bieden, moge beantwoorden aan het 
„doel, n.l. eenstemmigheid te verkrijgen omtrent de 
„methode van onderwijs der  beginselen van het teekenen, 
„en moge bijdragen om den aanstaanden handwerksman in 
„staat te stellen de voor  hem onmisbare kennis van 
„teekenen te verkrijgen, waardoor  hem bij  zijn werk de 
„bli k zal verruimd, het oordeel gescherpt en de smaak 
„ontwikkel d worden, dat aan het nationale handwerk 
„zal ten goede komen.' J. B. . 

N VA N . 

- .  Juni  Na de vergadering te 

hebben geopend, wijdde de Voorzitter , de heer  J. F. W . Conrad, 

eenige hartelijk e woorden aan de nagedachtenis van den heer 

W . , van wiens overlijden de tijdin g werd vernomen 

op de vorige vergadering, die daarop werd geschorst. 

Een voorstel om art.  van het reglement zoodanig te wijzigen, 

dat de d iemand, die in Nederland is gevestigd, in eene ver-

gadering kan toelaten, werd aangenomen met groote meerderheid-

Op voorstel van den d werd de s Anatole de Caligny, 

te , lot honorair  lid benoemd, wegens zijne groote ver-

diensten op waterbouwkundig gebied. 

e d kon ook nog mededeelen, dat de heeren A . g 

, B. , prof. J. . Telders en G. E . V . . van 

Zus len zich bereid hadden verklaard het t te vertegenwoor-

digen op het congres van binnenlandsche scheepvaart, te Frankfort . 

Nadat nog besloten was, dat de leden gezamenlijk eene ver-

zameling teekeningen zullen bijeenbrengenom op de Tentoonstelling 

te Parij s in  te exposeeren, sverd het woord verleend aan den 

heer  A . , die eenige mededeelingen deed over  het rendement 

van stoomketels. Aanleiding daartoe had hem een mogelijke 

droogmaking der  Zuiderzee gegeven. t svas toch belangrijk 

genoeg na te gaan op svelke svijze de ketels der  pompmachines 

moesten zijn ingericht om het grootst mogelijk effect te geven. 

Voor  de r  sverd jaarlijk s een hoeveelheid steen-

kolen verstookt ter  waarde vah ƒ  en indien men de ketels 

enz. door nieuwere en betere zou kunnen vervangen, zouden de 

uitgaven misschien slechts /  bedragen. 

Na de gebruikelijk e pauze, deelde de Voorzitter  mede, dat de 

heer  J. Gosschalk wegens ongesteldheid verhinderd svas zijne 

aangekondigde voordracht te houden, en gaf het svoord aan den 

heer . J. Eijmer , die eenige mededeelingen deed over  het maken 

van mijnputten en fundeeringen, door  middel van de bevriezings-

methöde, uitgevonden door  den ingenieur  F. . Poetsch, waaraan 

svij  het volgende ontleenen. j  het maken van mijnputten bestaat 

.de grootste moeielijkheid dikwijl s daarin, dat de grond zooveel 

svater  doorlaat, dat bemaling niet zou helpen. Zelfs op groote 

diepten vindt men gronden die veel svater  doorlaten; deze, of 

onderaardsche svatcrloopen, kunnen plotseling een mijnpu t over-

stroomen, die dan, niettegenstaande alle middelen tot herstel zijn 

aangewend, verlaten moet worden. r  de uitvindin g van den 
na beproeving der  buizen op jo atmosferen, trad lie bevriezings-

machine van  Cal. per  uur  in wer  kille . On . 

N O T A . 
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Voor Schetsen en voorloopige raming van kosten. 

„  Ontwerp en bestek 

„  Begrooting 
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„  Toezicht en afrekening 

„ - en Verblijfkosten (zie ommezijde) . 

„  Verschotten ( ,, ) . 

ƒ 

Op naam gedrukt worden deze nota's geleverd:  ex. f  ex- f

Voor orders van buiten Amsterdam wordt de prijs met de kosten van het postpakket verhoogd. 
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, en bij  de hardste gesteenten met de diamantboor. e bevriezen; en dat de heer  Poetsch opgeeft, dit bij  een mogelijk 

buizen zijn tot . diepte in den grond gedreven. Op  Juli  gebrek aan de machine deze dri e dagen buiten werking kan 



u het honorarium ziju niet begrepen de kosteu van het dagelqksoh toe-
zicht o|> dc uitvoering vau het bouwwerk. e kosteu moeten door  den 
eigenaar  van het bouwwerk of don lastgever  worden voldaan. 

, verblijf - en vacatiekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

t honorarium voor  werken, waarvan dc bouwkosten minder  dan r*1200 
bedragen of die niet vallen ouder  dc bovenstaande bepalingen, wordt be-
rekend volgens vacatiën of volgens overeenkomst. 

Voor  elke vueatie wordt per  uur  /'  iu rekening gebracht. Voor  önder-
deelen van dit tijdsbestek wordt een vacatie berekend. 

. 

. 

. 

A . 

. 

. 

. 

. 

Toelichtingen van <le g en de betaling van het, m vau . 

t honorarium van den architekt is de belooning voor 

zijne werkzaamheden in zijn beroep geleverd; de kunst-

waarde van het werk oefent op deze belooning geen

invloed uit. 

e belooning voor  de werkzaamheden van den architekt 

is hem verschuldigd door  den persoon van wien hij  de op-

dracht verkregen heeft tot uitvoering dier  werkzaamheden. 

t honorarium wordt den architekt betaald als volgt: 

 % van hel totale honorarium bij  den aanvang der 

uitvoering vari het werk; 

 % van het totale honorarium bij  de eerste oplevering 

van het voltooide werk; 

 van het totale honorarium bij  de laatste oplevering 

van het werk na den termij n van het onderhoud 

t honorarium wordt berekend in procenten der  kosten 

vnn uitvoering van het werk. 

5. j  overeenkomstige kosten van bouwwerken, vermeerdert 

het honorarium naarmate van de belangrijkheid van den 

arbeid van den architekt. 

6. e mate van belangrijkheid van der  arbeid is bepaald 

door  de verdeeling der  werken in klassen. 

n eenzelfde klasse vermindert het bedrag van het hono-

rariu m naarmate van het toenemen der  bouwkosten. 

8. n in een gebouw of op een bouwplaats, gezamenlijk 

of afzonderlijk werken worden uitgevoerd, die tot ver-

schillende klassen behooren, worden de honoraria voor 

elk dezer  werken afzonderlijk berekend volgens de klassen 

waartoe zij  behooren. 

. n geval dal tijdens de uitvoering van een werk meerder 

werk noodig blijk t te zijn oi wordt opgegeven, dan wordt 

het honorarium daarvoor  berekend volgens de klasse 

waartoe het meerder  werk behoort, daarbij  in aanmerking 

genomen het bepaalde in artikel

. n een aan den architekt opgedragen werk niet wordt 

uitgevoerd, is hij  die de opdracht heeft gedaan verplicht, 

uiterlij k binnen 6 maanden na den datum waarop <le 

opdracht heeft plaats gehad, een honorarium aan den 

architekt te voldoen voor  diens reeds verrichte werk-

zaamheden, berekend. volgens de klasse waartoe het 

werk behoort. 

.  Bij  overlijden van den architect, vóór de voleindiging van 

het werk, moet aan zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden 

het nog onvervallen gedeelte van het honorarium worden 

uitbetaald, berekend volgens den stand van het werk en 

met inachtneming van de reeds geleverde werkzaamheden. 

. e oorspronkelijke teekeningen, het bestek en de begi00-

ting blijven het eigendom van den architekt. 

diepten vindt men gronden die veel water  doorlaten; deze, of 
onderaardschc waterloopen, kunnen plotseling een mijnpu t over-

stroomen, die dan, niettegenstaande alle middelen tot herstel zijn 

aangewend, verlaten moet worden. r  de uitvindin g van den 

heer  Poetsch worden deze bezwaren zoo goed als overwonnen. 

Zi j  is deze: water  doorlatende gronden door bevriezing zoo vast 

le maken, dat de te verrichten arbeid om daarin een put 

aan te leggen, dezelfde is als moest die in vast gesteente worden 

gemaakt. Om den te maken put worden buizen in den grond 

gedreven tot in eene grondlaag, die geen water  doorlaat. n die 

buizen, aan het ondereinde gesloten, worden nauwere geplaatst, 

die aan de onderzijde open zijn, en door deze laatste wordt een 

oplossing van chlooi calcium of chloormagnesium, tot circa — °C. 

afgekoeld, gedreven. t vocht loopt door de ruimt e tusschen 

beide buizen tetug naar  de ijsmachine, doet op zijn weg den 

grond om de ingedreven buizen bevriezen, en wordt in de ijs-

machine weer  tot verder  gebruik afgekoeld. e bevrozen grond, 

om de buizen zal na eenigen tij d een ijsmuur  vormen, dicht 

en sterk genoeg om het water  tegen te houden en wiêrstand te 

bieden, aan den achterliggenden grond. e ijsmachine is als 

volgt ingericht. n een ketel wordt ammoniak vervluchtigd, en 

het gas tot ongeveer  atmosferen spanning verdicht en daar-

door  vloeibaar  gemaakt. Onder  opheffing van alle drukkin g wordt 

aan de vloeistof gelegenheid gegeven weder  te vervluchtigen en 

in een uitgebreid buizennet te ontwijken. e daardoor  ontwikkelde 

koude, verkoelt de om dit buizennet zich bevindende vloeistof 

bovengenoemd, die door de bevriezingsbuizen stroomt. 

e aan het einde van het buizennet zich verzamelende gecon-

denseerde ammoniak, wordt weder  naar  den ammoniakketel 

teruggevoerd. 

Over deze methode zijn sinds  verschillende mededeelingen 

gedaan in technische tijdschriften . n de Annalcs des ponts et 

chaussées van Sept.  worden o.a. de tegenspoeden vermeld, 

bij  uitvoering van eenige putten voorgekomen en tevens een 

proef beschreven, genomen om den vorm der  ijsmassa rond de 

bevriezingsbuis te bepalen en eenige gegevens te vinden omtrent 

de vastheid van bevrozen grond. e weerstand is het grootst bij 

vochtig zand, bij  een gewichtsverhouding van  zand op

water  en bedraagt . per - bij  —  C ,

. 3 bij  — io° tot —  C. bij  druk , en . per 2 bij 

 tot —  bij  trek. g verhoogt de sterkte 

Zuiver  ijs is veel minder  sterk. 

Eene mededeeling in de "  van  Apri l j  1. vermeldt 

o.a. dat het oog op de bevriezingsmethode was gevestigd bij  het 

zoeken naar eene oplossing voor  het maken van steunpunten voor 

de overkapping van het Centraal personenstation te Amsterdam. 

e heer  Eijiner  deelde nader  mede, dat deze laatste zaak reeds 

zoover  gevorderd was, dat de heer  Poetsch had aangeboden, tot 

. — A. P. voor  ƒ  en onder  die diepte voor  ƒ  per 
: i pijler s te maken van beton van  deel cement met  deelen zand. 

Een in aanbouw zijnd mijnwerk nabij  Jessenitz in , 

beoogende het winnen van kalizouten, hetwelk uitgevoerd wordt 

door den heer  Poetsch, werd op i j.l . door den heer  Eijmer 

bezocht. Spreker  deelde daaromtrent het volgende mede. Tot op 

. diepte onder  het terrein was de bodem zoodanig, dat een 

miinput op geen andere wijze kop worden aangelegd dan volgens 

de bevriezingsmethode. t indrijve n der  benoodigde bevriezings-

buizen geschiedde in  maanden; om door  het hardste gesteente 

te komen moesten diamant boren worden gebruikt. t maken 

van den ijsmuur , of liever  ijscilinder , begon  Juli  en was 

op  November  d. a. v. gereed. n t  was de grond 

binnen den ijsmuur  verwijderd en begon men de schacht van 

onder af te bekleeden met een voering van gegoten ijzeren ringen, 

elk uit acht segmenten bestaande, die aan elkander  worden be-

vestigd met schroefbouten. e ruimt e tusschen deze voering en 

den ijsmuur , ongeveer . wordt met beton gevuld. 

Tot . onder  het maaiveld is eerst op gewone mijnbouwwijz e 

een put gemaakt van . middellijn , en op den bodem daarvan, 

gelegen . boven den waterstand, een gegoten ijzeren plaat 

gelegd met  gaten op . uit het midden van de put. n 

die gaten zijn buizen van . lengte geplaatst, ter  geleiding van 

de te stellen bevriezingsbuizen, en om die buizen op de ijzeren 

grondplaat, tot . hoogte, metselwerk opgetrokken. 

t boren geschiedde als volgt: door zand met de klepboor, 

door gesteente niet de bijtelboor  en het vrij e val instrument van 

, en bij  de hardste gesteenten niet de diainantboor. e 

buizen zijn tot . diepte in den grond gedreven. Op  Juli

na beproeving der  buizen op  atmosferen, trad tie bevriezings-

machine van  Cal. per  uur  in werking. Op  Nov. d. a. v. 

was een ijscilinder  van . middellij n verkregen en op t 

j.l . was de put tot op . diepte uitgegraven. t het stellen 

der bovengenoemde binnenbekleeding vordert men dagelijks . 

hoogte. Bij  dit werk is slechts eenmaal een buis gebarsten door het 

met krui d doen stuk springen van het gesteente; maar  het onheil 

was spoedig hersteld. 

Een machine welke . ij s per  uur  leverde en een reserve-

machine van de halve werkkracht , zijn hier  voldoende gebleken. 

Bij  het bezoek van den heer  Eijmer in de put, was men met 

de bekleeding gevorderd tot op . onder  het terrein, waar 

een bordes het diepere gedeelte bedekte. e temperatuur  van den 

ijsmuur bleek —  C. te zijn, en voldoende om hem in stand 

te houden door de werking der  reserve-machine. Behalve het 

aantrekken van een wollen buis en linnen bovenkleederen, be-

hoefde men bij  de afdaling in de put geen andere voorziening te 

nemen dan wollen handschoenen, daar  alles niet ijs-kristallen was 

bezet. e temperatuur  beneden in de schacht was ongeveer  bij 

het vriespunt gelegen. 

Van de buizen die dagelijks beproefd werden kon men niets 

anders ontwaren dan  kranen, tot regeling van de circulati e 

van het loog. 

Bij  dit werk is gebleken, dat  vroeger  bestaan hebbende 

bezwaren, als het scheuren van bevriezingsbuizen, het onderloops 

worden van de put doordat de buizen niet lang genoeg waren, en 

het ontdooien van den muur  door  langen stilstand der  ijsmachine, 

thans grootendeels overwonnen zijn. Wantrouwen tegenover  de 

methode is dan ook niet meer  gemotiveerd. All e grond bestaat, 

om te onderzoeken of de methode met vrucht kan worden toe-

gepast bij  andere werken, dan mijnputten , die tot op groote 

diepte moeten reiken. 

Bij  de thans meest diepgaande fundeerwijze, de pneumatische, 

kan men hoogsten werken tot  a . t de bevriezings-

methode zal men dieper  kunnen gaan, daar  wel niemand zal 

twijfelen aan de mogelijkheid om de eenmaal uitgehouwen put 

in plaats van die te beschoeien op bovenaangegeven wijze, op te 

vullen met metselwerk of beton. r  waar  de pneumatische 

fundeermethode moeilijk of gevaarlijk wordt, kan de bevries-

methode worden toegepast, die nog dit voordeel heeft, dat bij 

hare toepassing geen werking in den omliggenden grond plaats 

vindt , hetgeen men niet van de andere methode kan zeggen. 

Bij  de bruggen te k en m is voor  pijler s 

tot  a . diepte, de pneumatische methode toegepast. Bij 

verder  voorkomende gevallen, en vooral waar  bodem slechts 

weinig onder  den waterstand ligt, mag volgens den heer  Eijmer 

een vergelijkin g tusschen de hier  genoemde methoden niet ver-

zuimd worden. 

Spreker  eindigde zijne zeer  belangrijk e voordracht met  mede-

deeling, dat op de tentoonstelling te Brussel eene in aanbouw 

zijnde put zal le zien zijn. 

e heer  C. , lid van den ,  den spreker  de 

vraag of hij  meende, dat  methode met vrucht zou kunnen worden 

toegepast bij  een bodem van zoodanigen slappen aard als te 

Amsteidam.  heer  Eijmer antwoordde, dat die bodem juist zeer 

geschikt daarvoor  was. ten eerste omdat het indrijve n van de 

bevriezingsbuizen natuurlijk  niet de minste bezwaren kon opleveren, 

ten tweede omdat  waterhoudende klei in bevrozen toestand 

zeer  hard is. en minder  broos dan b.v. bevrozen zand  water. 

Prof. J. . Telders deelde mede, dat in een in d 

verschenen werk, de methode van den heer  Poetsch ook wordt 

aanbevolen voor  het maken van brugpijlers . 

Verder wees spreker  op het uitmuntende van  methode,

oordeelde dat, al waren de kosten in tegenoverstelling met het 

maken van pijler s volgens andere methoden wat hooger, deze 

toch de voorkeur  verdiende, omdat zij  alle moeielijkheden kon 

overwinnen. 

Ou de vragen, gesteld door  de heeren F. . van Veen en 

Ph. W. van der  Sleyden, antwoordde  heer  Eijmer , dat

wanden van de put sterk genoeg zijn om geen water  door te 

laten, daar  de put oorspronkelijk tot  kern bevriest, en dan 

uitgehakt wordt; dat voor  onderloops worden geen gevaar  bestaat, 

zelf niet bij  wijde putien, omdat men den bodem ook kan doen 

bevriezen; en dat de heer  Poetsch opgeeft, dat bij  een mogelijk 

gebrek aan de machine deze dri e dagen buiten werking kan 



blijven, zonder dat gevaar  voor  den ijswand intreedt. Anderen 

beweren echter dat na één dag stilstand reeds gevaar  intreedt. 

e heer  Eijmcr  wijst er  echter  op, dat men een reserve-machine 

op het werk moet hebben. 

e Voorzitter  bedankte na deze toelichtingen den spreker  voor 

zijne hoogst belangrijke voordracht. 

Gedurende de pauze had de stemming plaats voor  raadsleden, 

in plaats van het overleden raadslid W. . , en de af-

tredende cn niet herkiesbaar  zijnde raadsleden J. W. F. Conrad, 

A . J. Voorduin en . A. . n hunne plaats werden ge-

kozen de heeren . Ch. . Schols, W. Badon Ghijben, Prof. 

J. . Telders en W. F. . 

Na afloop der  vergadering brachten de leden, op uitnoodiging 

van het comité der , een bezoek 

aan het gebouw in den . 

Op de prijsvraag, te 's Gravenhage uitgeschreven voor een 

nieuwe muziektent in den tuin van het . Zooi. Bat. Genoot-

schap zijn  antwoorden ingekomen. 

e Jury, bestaande uit proi. Gugel te , J. v. h Jr. en 

Joh. s Jr., bijgestaan door  den heer , als advi-

deerend lid , heeft geen der  antwoorden geheel voldoende geacht 

en dus den prij s niet toegekend. 

e ontwerpers van twee plannen, waarin veel goeds was gelegd, 

droeg zij  voor tot het ontvangen van een premie, met uitnoodi-

ging tot hen om samen nogmaals te concurreeren naar  den prijs , 

door  doelmatige verbetering van hun ontwerpen. 

Beiden heeren hebben dien naderen wedstrijd aanvaard. Zij 

bleken te zijn de heeren . Cramers en J. F. . Frowein. 

e toepassing van art.  B. VV. — recht verleenend aan den 

ambachtsman om den uitbesteder te dagvaarden buiten den aan-

nemer om, is door een beslissing van den Arrond . . te 

Amsterdam, te kamer, dato i 11., zeer  verzwaard. e recht-

bank heeft n.l. uitgemaakt, in overeenstemming met een arrest 

van het gerechtshot te Amsterdrm van het vorige jaar, dat op 

den werkman het bewijs rust, dat onder  den uitbesteder  gelden 

beschikbaar  zijn, een in de meeste gevallen voor  hem zeer  moeielijk 

zoo niet onmogelijk te leveren bewijs. Bij  die procedure is echter 

een tweede vraag ter  sprake gebracht, door  den rechter  onbeslist 

gelaten, doch om hare consequenties van het hoogste gewicht. 

g de uitbesteder  in rekening brengen 

de boeten verschuldigd  na den dag waarop 

de dagvaarding van den werkman werd uitgebracht. 

n bevestigenden zin beantwoord, handelt men in strij d zoowel 

met gezegd artikel als met ons algemeen rechtssysteem. Een 

ontkennende beantwoording dier  vraag maakt evenwel het recht 

van boete te heffen meestal illusoir , en kan tot handelingen leiden, 

hoogst nadeelig voor  den uitbesteder, te meer  omdat daartegen 

niet kan n gewaakt. 

t bewuste artikel  B. W. geeft dagelijks tot moeielijk-

he en en verwarrin g aanleiding. n de boven aangehaalde proce-

dure, gevoerd voor het gerechtshof te Amsterdam, is op ver-

schillende gronden voor  den aannemer beweerd, dat de toepassing 

van art.  B. W . geheel in strij d is met de eigenlijke beteekenis 

van dit artikel , dat dit artikel n.l, geen recht schept, doch het in 

den code civil op een andere plaats aan de ambachtslieden gege-

ven recht, bij  ons  overgenomen,

 beperkt. 

e vraag is destijds onbeslist gelaten; doch het ware te wen-

schen, dat een beslissing, in dien zin voor  goed aan de verwarrin g 

door  art.  B. W. veroorzaakt, een einde maakte . 

e kunst in het algemeen, maar  de residentie in het bijzonder, 

heeft een treffend verlies geleden in het overlijden van mr.

Vosmaer, de man die door  zijn geleerdheid en omvangrijk e kennis 

een sieraad was als lid van de e Akademie van Weten-

schappen en van vele andere geleerde genootschappen. 

j  was redacteur  van  en als

in de  gaf hij  menige wenk als bewonderaar  voor  het ware 

schoone, maar  ook als scherpe criticus, waar  hij  dit noodig achtte. 

Voor  de eer  der  oud-vaderlandsche schilderschool werd veel door 

hem geschreven en gaf hij  een standaardwerk over . 

Ook onze hedendaagsche kunstenaars vonden in hem een biograaf 

en een criticus. 

Vosmaer was den t  te Vrijenba n geboren en 

stierf in de volheid van zijn talent te , werwaarts hij 

zich acht dagen geleden had begeven om herstel van gezondheid 

te zoeken. 

Zij n naam zal nog lang in ons vaderland met eere genoemd 

worden, daar  hij  gewichtige diensten heeft bewezen aan de vader-

landsche litteratuu r  en aan de vaderlandsche kunst. c. 

Op Zondag den  Juni j. l . werd door  een -tal leden der 

Vereeniging «Architectura "  te 's-Gravenhage een bezoek gebracht 

aan het Gebouw van het t van Justitie, aldaar. 

n had het voorrecht daarbij  rondgeleid te worden door den 

, den heer  C. . Peters, hetgeen veel bijdroeg 

om de belangrijkheid te verhoogen. t aangename en nuttige 

van dergelijke samenkomsten werd ook thans weder  bevestigd. E. 

e Vereeniging tot het oprichten en in stand houden van eene 

Zeeuwsche openbare verzameling van hedendaagsche kunst, ge-

naamd , te , hield i  eene alge-

meene vergadering. n hoopt de rekening van  met een 

voordeelig saldo van minstens ƒ  te sluiten, deze som op te 

leggen en als eerste bijdrage voor  een fonds tot aankoop van 

schilderijen te bestemmen. n het afgeloopen jaar  werd het m 

vri j  goed bezocht. d 

e d van Bestuur  der  Academie van Beeldende n 

 te 's e heeft thans besloten tot het oprichten van 

een i en tot leden der  Commissie van 

beheer  daarover  benoemd de heeren: . C. J. E. Graaf van 

Bylandt, G. . Bauer, . . . A . Baron van der  Goes van 

, A . P. Godon, G. P. Grandia, P. A . n Jr., F. . 

van , J. J. van Nieukerken en Jhr. . V . de Stuers. d. 

Aan het verslag der  Ambachtsschool te Utrecht ontkenen wij , 

dat die werd uitgebreid. t  Apri l  werd eene cursus in 

 schilderen toegevoegd, waarvoor  de heer . C. A . p Jr . 

werd aangesteld.  leerlingen nemen aan dien cursus deel. t 

j  geheele getal leerlingen is  waarvan nog  timmerman,

j  smeden en  meubelmaker  zijn. 

Omtrent de leerlingen, die de school verlieten, wordt gemeld 

dat allen slaagden werk te vinden. 

Eenigermate vreemd is 't, dat niet voldoende wordt melding 

gemaakt van  leerlingen A. v. m en Th . A. van , 

; als hebbende bekroningen behaald bij  wedstrijden in het ontwerpen 

van een gebouw enz. Zoude dit werkelij k toch het resultaat zijn 

 van het onderwijs van de ambachtsschool, dan zoude men de 

gevolgtrekking moeten maken, dat deze haar  doel voorbij  schiet. 

En dit is toch inderdaad  het geval. d. 

e Ambachtsschool te 'sGravenhage telde aan 't einde van den 
afgeloopen cursus  leeilingen, waarvan  timmerlieden,
smeden en machine-bankwerkers,  boetseerders en beeldhouwers, 
 meubelmakers,  huisschilders. 

e lokaliteit werd verruim d door  den aanbouw van een lokaal 
voor  de schilders. 

Gedurende den cursus werden door  de leerlingen onder  leiding 
bezoeken gebracht aan verschillende werkplaatsen, in aanbouw 
zijnde woonhuizen, enz. 

Aan de e Ambachtsschool werd 't onderwijs gevolgd 
door  leerlingen, waarvan  timmerlieden,  smeden,
schilders,  meubelmakers. 

Aan de e Ambachtsschool namen  leerlingen 
aan 't onderwijs deel bij  den aanvang van den cursus, later  kwamen 
er  nog  bij . Van deze allen waren:  smeden,  timmer-
lieden,  meubelmakers,  huisschilders,  koperslagers,  rijtuig -
maker,  loodgieters,  instrumentmakers,  steenhouwers,  goud-
smid,  beeldhouwers,  pianomaker;  leerlingen wonen buiten 

. e gewone inkomsten bedroegen ƒ t ledental 
nam af, evenals ten vorigen jare. 

e e Gemeenteraad heeft de subsidie aan de 
Ambachtsschool met ƒ  verhoogd en alzoo gebracht op /'

d. 

N EN VACANT E . 

Uit  sollicitanten voor de betrekking van adsistent water-
bouwkundige bij  het waterschap Schouwen, zijn op de voordracht 
geplaatst de heer  A . . W. van der  Vecht en J. E .  Bakhuis, 
civiel-ingenieurs te 's Gravenhage. 

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 . 
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Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 4742 
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, 
(accouipriiiieerde Asphaltweu'eii en dito . Werken in Asphalt-

k voor  Trottoirs , Skatinir-ltinks , m \ loeren, helders. - en -
banen. Winkel en . Ganjren Veranda's - e» -
dekkiiiiren , Beton-Fandeeringen, Stallen, enz., en/.,, enz. 

Asphalt speciaal tot wer ing van vochtige muren. 
 inlichtingen omtrent liet letrpen van Vloeren, Bedekkingen enz.,  zich  adresseeren 

 het r  fabriek, u 8,

 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. 

E T & . 
Vertegenwoordiger s van JOS F.  te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

- GLASMOZAIE K -

Wij nemen de vrijhei d zoowel voor  dezen Jaar-
gang Bouwkundig Weekblad als voor  dien van 
het jaar  1887 aan te bevelen, de daarvoor  verkrijg -
baar  gestelde 

a ƒ 1.75 per  stuk. 
.

t 2 46 Amsterdam. 
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 voor  gelden a deposito: 
met één dag opzegbaar i pCt. 
met tien dagen » i i » 
met één maar.d  i t

op langeren termij n tegen hoogere rente. 
 per  of

maanden. 
 van Effecten of Proion

gatien. 
 gratis verkrijgbaar. 

,  Juni

& C 0 . .
^ J M U S C R A V E S L 

W E G VAN 1)E J TOT G 
DES . 

Geheele Waterleidinge n i n gebouwe n i n verbindin g met 

A TE , N E TE , E , , ENZ. 
Voor het oppersen, filtreeren en verdoelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwaterreservoirs. 473§ 
e voordeelen van dit systeem zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 

. willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 
— Adressen waar dit systeem hier te lande is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

(Systeem E ) Amsterdam. 
Deze warniwaterverwarinin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zien aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

to . 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

Tuigkamer-Itenoodigdheden , 
DOt iKENN E 1

^F * e inrichtingen waarvan reeds
in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

. S.
E N 

 St. Anth. lireestraat,

. Tetepheon
n te bezichtigen in het

 van de

nixstraat en St. Anthonie Breestraat C

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS:

9

N S
 en

 (iroote voorraden.  n 

VANG . S - EN E ,  toestellen, de 

N & , ) N & , 

) , . E -

WEN- EN ,  toestellen. T VOO , Vossius-

straat. — e  W. F. , (huis).  A .  (huis). — . 

. , (huis). N . OLLEGE -

Z .  de . . , (huis). — F.

, (huis.) T « N S ." . . 

. T .  de . A N E E U L E N, 

(kantoren). 

. — E . 

e . P. , (huis). — . VA N , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . C. , (vill a ) 

. , , (villa). 

o . J. . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de . VA N 

OON & , (kantoren). — P. VAN , t (huis). — 

N VAN N VAN E U . e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e r  VAN OON, d , {Ventilatie).

e .  W. F. , (villa). 

e .  WüSTE, , (huis). 

N VA N T . e . P, TOFFEL, (villa). 

A. Z . , Architect. 

Nieuw te bonwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t +_ 15000
E . 

e . . , (villa). 

Y CC  nieuwe winkel en magazijnen. 

Th. A. E , d t . 

Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouw nnteriale n te Groninge n 1886. 

, T , 
„OARBOLINEUM." 

J T E

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

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p.p.  voor e 

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

fr . p.p. ƒ — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts.

Water . 
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*) e liguur  komt voor  op de plaat, gevoegd bij  het Bouwkundig 

Weekblad, N°.  van  Juni jl . 
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z o 

t zeer  veel genoegen zag ik in ons  van  Juni, 

dat ook de j  tot bevordering der  Bouwkunst plan 

heeft om met ernst de vraag onder  de oogen te zien of de vader-

landsche kunstnijverheid in het laatste tiental jaren werkelij k is 

vooruitgegaan en of die vooruitgang, indien hij  er  is, beantwoordt 

aan de middelen, die tot opwekking en verheffing sedert

zijn aangewend ? 

Uw verslaggever  zegt met recht, dat hij  zijn oordeel moet op-

schorten tot alles gereed zal zijn; gelukkig zal dit nog slechts 

een tiental dagen behoeven te duren. 

Ge zult mij  gaarne geloven als ik de verzekering geef, dat ik 

nu en ook later  op zijn vri j  oordeel geen invloed zou willen uit-

oefenen; ik ben daartoe te zeer  een voorstander  van de leer. dat 

iedere meening hare eigenaardige verdiensten heeft, maar  waar 

hij , aangaande een voornaam  verkeerd of onvoldoende is 

ingelicht, daar  acht ik het voor  de goede zaak nutti g om op de 

werkelijkhei d te wijzen. 

Uw verslaggever  zegt: <-'t zou niet voor  het eerst zijn, dat een 

«tentoonstelling werd georganiseerd met een nominaal doel, onder 

seen leus, terwij l de heele zaak, niet veel anders was dan een 

«ergerlijk e moderne kermis voor  de meer gegoeden en eene 

»financieele speculatie; en zoo zou het ook kunnen zijn, dat er 

«meer gedaan werd om het publiek te lokken, dan om kunst-

nijverhei d te bevorderen." 

e veronderstelling van zulk eene «mogeli jkheid"  is zeker  niet 

vleiend voor  ben, die zich con amore en in het algemeen belang 

aan het hoofd der  tentoonstelling stelden of ze hielpen bevorderen, 

maar  dit doet er  minder  toe. Wat erger  is, ook de zaak zelve 

heeft kans er  onder  te lijden en dit is voor  mij  de eenige reden 

om wording en doel der e Expositie nog eens in herinnering 

te brengen. 

n vindt een en ander  het beste omschreven in de circulaire, 

die ongeveer  een jaar  geleden rondging om het waarborgfonds 

te vormen. t denkbeeld ging uit van het t 's Graven-

hage van de

 en de kosten der  tentoonstelling worden gedekt, be-

halve door  eer  paar  geringe subsidies van k en Stad, door 

een particulier  waarborgfonds. n de baten — hetgeen zeer 

onwaarschijnlij k is — veroorloven om dien waarborg intact te 

laten, dan zijn ze  bestemd voor  het te 's Gravenhage op 

te richten

Ge zult mij  zeker  wel willen verplichten door  deze toelichting 

in uw blad op te nemen. k zou het jammer vinden, wanneer 

ook maar  een enkel persoon weg bleef uit vrees voor  «finantiëele 

speculatie", want onze arbeid kan alleen dan nut hebben, wanneer 

 komen zien, wat wij  in ons vaderland wél en wat wij  er  niet 

ol alléén  kunnen maken. 

Ontvang, mijne heeren, de verzekering mijner  beste gevoelens 

en van mijne hoogachting. G. E . V . . v. Z. 

E N A A G ,  Juni

Aan de  ontleenen wij  het bericht, dat 

de aanvrage om subsidie aan Prov. Staten, ten behoeve der 

Akademie van beeldende kunsten te , door Ged. Staten 

gunstig ontvangen is. 

Waar zij  er  op mogen wijzen, dat de Akademie niet enkel door 

e leerlingen wordt bezocht, maar  op dit oogenblik

leerlingen uit andere gemeenten dezer  provincie de lessen volgen, 

vertrouwen zij  dat de vergadering met hen zal kunnen instemmen, 

dat het bestuur  — nu de belemmeringen, die eene deugdelijke 

hervorming en uitbreidin g in den weg stonden, zijn weggenomen — 

alleszins steun verdient in zijn lofwaardig pogen om de hoogst 

nuttige instelling, met wier  beheer  het is belast, tot haar  volle 

recht te doen komen en dat, waar  de gemeente 'sGravenhage 

zulke belangrijke sommen veil heeft om den bloei en de ontwikkelin g 

der  Akademie te bevorderen, de provincie niet mag achterblijven. 

Ged. Staten stellen daarom voor  ten behoeve der  Akademie 

van beeldende kunsten te 'sGravenhage, tot wederopzeggens toe 

en met ingang van het jaar  te verleenen een jaarlijksc h 

subsidie uit de provinciale fondsen tot een bedrag van twee dui-

zend gulden. 

e firma r  &  Co., die eene stoomfabriek aan den Groes-

beekschen weg bij  Nijmegen bezit tot het vervaardigen van 

dakpannen, heeft daar  voor  weinige jaren ook eene fabriek op-

gericht voor  het vervaardigen van Fransche kruispannen, systeem 

Baulet. Thans zijn zij  ook begonnen met het vervaardigen van 

eene nieuwe platte (geribde) pan. Zij  sluit volkomen dicht, en de 

constructie is zoodanig, dat zij  onmogelijk kan afwaaien. Zi j 

wordt niet alleen in alle reeds bestaande kleuren geleverd, maar 

ook geheel wit, waardoor  in eene tot nog toe bestaan hebbende 

behoefte voor  gebouwen als: fabrieken, werkplaatsen, magazijnen enz. 

waar  koelte noodzakelijk is, wordt voorzien. 

e afdeeling Oude t van de , 

te 'sGravenhage, zal spoedig, wellicht reeds a. s. Zondag, worden 

geopend. 

n de afdeeling Nieuwe t zijn nagenoeg alle inzenders gereed. 

N EN VACANT E . 

Tot adsistent waterbouwkundige bij  het waterschap Schouwen, 

is benoemd de civiel-ingenieur  A. . W. v. d. Vegt, te 's . 

Bij . Besluit zijn. met  Juli a. s. benoemd tot adspirant-

ingenieurs van den t de civiel-ingenieur . van Oordt 

j  en . . 



r  het bestuur  der  Staals-spoorwegen in Saksen is onlangs 

gedurende langen tij d een onderzoek ingesteld naar  het slijten 

van spoorwegmaterieel. j  is gebleken dat een wielenpaar 

van een spoorwagen  gram van zijn oorspronkelijk gewicht 

verliest, wanneer  het een afstand heeft afgelegd van -

meters t gewichtsverlies bedraagt  gram bij  wielen waarop 

remtoestellen werken. 

e «Vereeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten"  te Nij -

megen, heeft zich tot de g gewend met een adres, waarin 

zij  de aandacht vestigt op den voortdurend ongunstigen toestand 

der steenfabrieken. s voor  jaren heeft zij  zich tot de g 

gewend en mocht — het wordt dankbaar  erkend — veel steun 

vinden; maar  toch blijk t hoe langer  zoo meer, dat de hulp niet 

afdoende is. Naar  de meening der  Vereeniging zou een inkomend 

recht moeten gelegd worden: op buitenlandschen baksteen van 

ƒ  op zwem- of drijfsteen van  en op iron-brick s van 

 per . 

Voor  de k te m werd gisteren behandeld het 

ongeval te Wormerveer, voorgekomen bij  het afbreken van een 

pakhuis en waarbij  twee werklieden het leven verloren. e bouw-

opzichter  werd dientengevolge beschuldigd door  nalatigheid den 

dood dezer  werklieden te hebben veioorzaakt. Tegen hem werd 

een hechtenis van  weken geeischt. 

G  Bestaan er  wellicht in de thechnische litteratuu r 

wetenschappelijke gegevens over  het dooi latingsvermogen van licht 

bij  tectorium? Waar zijn deze gegevens te vinden? 

 Van bevoegde zijde wordt op deze vraag ge-

antwoord, dat nog geen wetenschappelijke gegevens bestaan of 

genoemd worden aangaande het doorlatingsvermogen van licht 

bij  tectorium. 

t is echter  een feit, dat tectorium op de plaatsen waar  het 

is toegepast, voldoende, als matglas, het licht doorlaat. 

Afloo p van Aanbestedingen . 

,  Juni — e architekt J . 
Nijdam : het bouwen eener  kaas- en room-
boterfabriek. 

A . J. p te Grouw . . . . ƒ

J. Eisinga te g

J. E. Timmenga te Oosterend. . . »

J. van k te Blij s »

A . a te m »

J. v. d Steeg te p . . »

B. J. Gros te Garij p <

 Schiere te Boornbergum . . . .

,  Juni. — e architekt 
J. P. n voor  den . . : het 
bouwen van een vill a op een terrein, ge-
legen aan het verlengde gedeelte der  Blij -
hamsterstraat. 

W. Westra te Burum /

. Teninga te Grootegast . . . »

P. g »

W . r  te Stedum

. Edzards te Groningen »

J. Zelder.rust te Warfu m »

. n te Bedum »

. e »

J. r  »

J. Pot te Stedum »

. Plus »

 de Groot

G. s Gzn

. Scheen te Groningen p

k »

de overigen allen aldaar. 

,  Juni. — e directie van 

het Entrepót-dok: het bouwen van  maga-

z.jnen met aanverwante werken 

. k aldaar  gegund. 

,  Juni.— t gemeentebest., 

het bouwen van een schoolgebouw in zes 

lokalen: 

G. e /

F. Aberson te Steenwijk »

G. W. Wegereef »

J. Schreurs »

. J. te Siepe te W i n t e r s w i j k . . . »

G. J. Sluijmer  »

F. t te Borne »

G ter t te k . . . »

B. J. Turi n en . ten Cate . . . . »

G. e »

J. Vossebelt »

W . r  »

 Perquin en Zn. te Berkel. . . . »

F. . Wijdeveld »

A . Jeunink »

gegund, de overigen allen aldaar. 

,  Juni. — t ministerie van 

watcstaat handel en nijverheid,het bouwen 

van een woningblok voor  tien knechts aan 

de Oranjesluizen te Schellingwoude, behoo-

rende tot werken van het . 

Begr. ƒ

J. r  te Amsterdam ƒ

,  Juni. — e architekt 

G Beltman A.Gz. te Enschede voor  den 

heer  J. G. Jordaan, het afbreken van een 

bestaand huis en het bouwen van een heeren-

huis op een terrein aan de t aldaar: 

r  te Enschede ƒ

F. t te e »

J, Vosseb?ld te Enschede »

N. Perquin en Zonen te . .

nog niet gegund. 

.  Juni. — t gemeetitebest.: 

 het bouwen vaneen o. 1. school  kl . 

met inbegrip van schoolineubelen en leer-

middelen: J. van d>»r n  van -

wen aldaar  /

 het leveren en plaatsen van stoot-

palen en van walburries langs den ouden 

singel, in  perceelen: J. van der p 

aldaar, stootpalen ƒ — en walburries 

G V A N E , 
 E N N E 

e Afleveringen  tot en met  (uitgegeven van
zijn niet meer  voorhanden. 

Afl . : VOO  EEN G en N 
GEVEL VA N EEN ,  platen; /

Afl .  (Niet meer  voorhanden). 

Afl . N EEN E , en E -
L VOO ,  pl.; /

Afl . S N EEN , en 
GLAZEN N EEN ,  pl.; ƒ o.to. 

Afl . J VOO , VEETEELT 
OF , met woning,  pl ; ƒ

Afl . E T , -
E L F.N FOU ,  pl.; ƒ O

Afl .  gedeelte ,  pl ; ƒ

 gcd. N ,  ont-
werpen,  pl.; ƒ

Afl . ,  ontw.,  pl.;  ontw.  pl.; ƒ

Afl . W VOO  'T TENTOONSTELLEN VAN N 
VA N , OUW-, - EN E ,
pl. ; ƒ

Afl .  i e ged. N L T 
N  EN ,  pl.;

 ged.  VOO . 
 pl.; E S N EEN N  ontwerpen). 
 pl.; ƒ

Afl .  VOO . , T 

,  pl.; G VOO  EEN ,  ontw.), 
 pl.; ƒ

Afl .  i« ged. T VOO E . OUW-
, . E  EN J. VA N ,  pl.; ƒ

 ged. L VAN EEN , 
 ontw.),  pl.; ƒ

Afl . ,  p l ; ƒ

Afl . E VOO  EEN N . 
 pl.; ,  pl.; ƒ

Art . AST ,  pl.; ,  pl ;
Afl . N VOO .  pl.;
Af l ,  pl.;
Afl .  VOO  EEN .  pl.; 

G VAN EEN ,  pl.; ƒ

Foö" 

te Amflnebur g bij  Biebrieh  d l.'ij n

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid, 

 Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

1809 

G-oudon 

e

onderschei-

ding in den ;j 

intei natio-

nalen wed- |' 
li 

snijd. 

LICHTDRUK. 

 V A N 

L I C H T D R U K , 
 G.  Cz.

NB .
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 goedkoo p Doortrek-papie r 

p rol , van  bij , a ƒ

. Op Woensdag  Juli  des namiddags 
te l i uren zal de Architek t W.
namens zijn principaal aanbesteden: 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
in het koffiehuis E E E E U W "  Vijgen-
dam, alhier  van af g  Juni tot en 
met g  Juli a. s. van des morgens 
 tot 'snamiddags  uren alwaar  gedu-

rende genoemden tij d ook de Bestekken ad 
— per  Ex. verkrijgbaa r  zijn gesteld. 

n verstrekt genoemde Architekt , 
eiken dag des morgens tusschen  ure 
ten zijne kantore, Singel

,  Juni

 PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS:
m C

.
N  s-s  Cie.

 en
j | Groote voorraden.

,0 

W. F WEIJNTJES, 
 514 b./h. n Amsterdam 

Agent n s &  Co.
„  A.Janiltjes te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
p annvrage prijzen gaarne ver-

4759 

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

* . T , . 
„CARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

Systeem  &  POST. 

 K A L K K K U Z E R W A H E N A M S T E R D A M .  352. 



. 
(VOO G VA N N ) 

Op g don 1'»» Juli f  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  (le e n te
van: 

t ver r ich te u van grondwer-
ken, het leggen en wijzigen 
van sporen en wissels, en het 
maken van gebouwen en in -
r ich t inge n ten behoeve van de 
werkplaaisen te . 

g f 148.800—. 
e besteding geschiedt volgens  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den  Juni

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 
e n en aan het bureau van den 

r r . V A N N 
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) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den ylin Juli  des namiddags ten 

 ure. 
, den iSd»» Juni

The St.Pancras n Work 
Company, . 

: ' j i 

tal-Benoodigdheden. 

Eerst e Prijs : MM IM \ MKIMILLK . 

International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

 Sta l  Bo x

e Catalogusse n op 
aanvrage . 

W E G TA N E -

J TOT G . 

Vertegenwoordig t M l H I M I É FILS&Co . Parijs . 

N

Gemaakt van Notenhout mei 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 
batterij . Compieet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking 'e zien.

n -van de Val Traverw. 

E N . VA N - rE  &  Z N . leveren. 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

Bel tweg No. 3. 
ï'Al !Ü, NIH MIS 

Gecomprimeerd e Asphaltweirei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mtistie k voo r Trottoirs , Skatiiijr-ltinks , Noutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winke l en .Vlagazijnvloereu . Gangen Veranda' s lirug - en Dakbe-
dekkingen , itetn u Fiiiideeringeii , Stallen , enz., en/,,, enz. 

Voor inlichtingen omtrent het leugen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve meo xtch te adresaeeren 
 liet r  der  fabriek, Beltweg

Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNER te Londen , 

 en 
, 

- GLASMOZAIE K -

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

t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
o werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering  hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurred ende prijzen. 

 Billijk e prijzen

vrachten.

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

Geilere op Voornaam eu Adres te letten. 

G. J. Vincent & C°. 
, 

G Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
P T V E N .

So l l i c i t a n t e n naar  de betrekking van 
 bij  de Gemeente-

werken te , waaraan eene jaar-
wedde van /  is verhonden, worden 
uitgenoodigd, zich bij  gezegeld adres en onder 
overlegging van de noodige aanbevelings-
stukken, aan te melden bij  den r  Burge-
meester  dier  Gemeente, vóór den  Juli e.k. 

e instructi e voor  genoemden Ambtenaar 
ligt ter  lezing ter  Gemeente-Secretarie, op 
de gewone kantooruren. 

, den  Juni

P  a

 P. A, ,

H



! Bedaot ie: . P. J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F .J. S en C .T .J. S . 

Bureau: 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 ê 

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

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

: Bij  de plaat. — Erfdienstbaarheid. — e nationale tentoon-
stelling van oude en nieuwe kunstnijverheid. — s over  besproeiing van 
grasperken. — Verslag van de vergadering der  vereeniging Architectur a 
te 's Gravenhage,  Juni — Prijsvragen. — Binnen- en buitenland-
sche berichten. — Benoemingen en vacante betrekkingen. — -
gen betreffende de . — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: e van een 
. 

8ste Jaargang N ° . 28. 



cement ,

Bouwkundig Weekblad

*) e  kunst  thans geopend. 



r  für  Geometer  und . 

 X

 —

:

 X

 X

it>4 

N VA N . 

 Woensdag

r ontstentenis van den Voorzitter  werd deze buitengewone 

vergadering door den Vice-Voorzitter  geopend. Na het vaststellen 

der notulen van de vorige bijeenkomst en eenige mededeelingen 

werd door  het Bestuur, bij  monde van den heer . de Jongh, 

bekend gemaakt, dat er  gelegenheid bestaat &e voorgenomen 

excursie naar t te doen plaats hebben in vereeniging 

met het Genootschap e Architect ura et Amicitia "  te Amsterdam, 

welk Genootschap van plan is den isde l> Juli e.k. t te 

bezoeken. t werd met ingenomenheid begroet en alzoo genoemde 

datum vastgesteld. 

Thans ging men over  tot het hoofddoel dezer  samenkomst, n.l. 

de verkiezing van een president, in de plaats van den heer , 

die ter  vorige vergadering zijn (reeds vroeger  aangekondigd) 

ontslag definitief had ingediend. 

Gekozen werd de heer . W . A . Croiset van Uchelen, die de be-

noeming aanvaardde met de betuiging dat hij , het gewicht beseffende, 

steeds gaarne het zijne voor  het welzijn der  Vereeniging wilde 

uitoefenen, en daarbij  rekende op de medewerking van alle leden, 

waarop de vice-voorzitter  hem onder hartelijk e bewoordingen 

geluk wenschte en installeerde. 

r  deze verkiezing is de functie van Bibliothecaris-Archivaris , 

door  den heer  Croiset van Uchelen tot dusver  bekleed, vacant 

geworden en zal ter  verkiezing van een opvolger  andermaal eene 

buitengewone vergadering worden belegd op Woensdag den 

n Juli

Vervolgens werd eene groote verzameling photographien betref-

fende e bezichtigd, aangeboden door den heer . de Jongh, 

en Architektu r  der  Gegenwart g ,  en , ter  be-

schikking gesteld door  den heer  E. F. Ehnle. 
t dankzegging aan de kunstgevers werd de vergadering gesloten. 

r  het Bestuur  der  Akademie van Beeldende n en 

Technische Wetenschappen te , werd een prijsvraa g 

uitgeschreven voor  een «Getuigschrift." 

e ontwerpen werden ingewacht vóór of op ultimo i j.l . 

Bij  advertentie in de dagbladen werden, eenige dagen geleden, 

de mededingers opgeroepen om hunne ontwerpen le doen afhalen 

aan het Gebouw der  Akademie. 

e Jury yan beoordeeling achtte echter, dat geen der  ingekomen 

antwoorden voor  bekroning in aanmerking konde komen. 

t Bestuur  der  Akademie schijnt geen verdere publiciteit aan 

de zaak te willen geven en het rapport der  Jury zal waarschijn-

lij k niet worden openbaar  gemaakt. 

t is te hopen, dat ten minste de mededingers een afschrift 

van het rapport zullen ontvangen. 

T e Amersfoort worden pogingen gedaan om een verzameling 

var. voorwerpen van kunstnijverheid uit verschillende perioden 

tot stand te brengen. t plan gaat uit van het Bestuur  van de 

kor t geleden opgerichte afdeeiing der  Nederlandsche j 

tot bevordering van Nijverheid. d. 

Aan een schrijven uit t ontleenen wij  het volgende. 

Een eertijds merkwaardig gebouwtje te , de Wind -

taesbock, volgens een gevelsteen afkomstig uit  waarvan 

evenwel nog slechts weinig oorspronkelijk s over  is, zal wellicht 

gesloopt worden. t huis, dat een gewoon pakhuis was, staat 

aan de Wijnstraat , is genommerd  en werd onlangs verkocht. 

Nadat het bekend was, dat de tegenwoordige eigenaar  na 

afbraak van het oude huis, een nieuw pand wilde bouwen, zijn 

er  door eenige schilders nog pogingen aangewend om het oor-

spronkelijk e te behouden of te verplaatsen. t laatste is echter 

haast onmogelijk. n deed beter  te trachten de verschillende 

het minst geschonden fragmenten naar  het m te verplaatsen. 

e onderpui en de top van het gebouw zijn echter  niet meer 

oorspronkelijk . t wel oorspronkelijk e middengedeelte is echter 

zoo geschonden en bouwvallig, dat eigenlijk van conservatie of 

restauratie geen sprake meer  kan zijn. 

t is ongetwijfeld eertijds een fraai geveltje (ruim . breed) 

geweest; doch op 't oogenblik heeft men een groot voorstellings-

vermogen noodig, om zich een denkbeeld te maken van den 

vroegeren toestand. e tegenwoordige heeft intusschen voor 

schilders veel aantrekkelijks. 

Op den  dezer  werd aan de s school voor -

nijverheid met gunstig gevolg het eindexamen afgelegd door de 

heeren J. Bokhorst van , A . V . Oeterdissen van -

tricht , beiden voor  decoratieve schilderkunst, en . J. T . , 

van Schiedam, en J. . Schroder, van , beiden voor 

decoratieve beeldhouwkunst. 

t eind-diploma der  afdeeiing voor  kunstnaaldwerk werd uit-

gereikt aan mej. . A . C. E. Brouwer, van Amsterdam. 

e hoofdwerken voor  de waterverversching van 's Gravenhage 

zijn thans gereed. Wanneer  nog eenige zaken geregeld zijn met 

het hoogheemraadschap , en het h Bestuur  der 

e machtiging daartoe geeft, kan met het spuien worden 

aangevangen. Om dit onverwijl d te kunnen doen, zijn de machines 

en sluisdeuren beproefd geworden. 

Eene uitvoerige beschrijving van de werken voor  de water-

verversching kan men vinden in het  N°.

van  September

n  dezer  is in de werkplaatsen der j e 

"  in n door  eene Commissie, benoemd door 

het t van , eene ontsmettingsoven beproefd, 

die bestemd is voor  het loodswezen te Vlissingen. e oven, die 

goed voldeed, is ingericht volgens het stelsel van prof. van Over-

beek de . 

n  werd door  eene Commissie van het t 

van Oorlog een dergelijke oven van grootere afmetingen beproefd 

in het militair e hospitaal te Utrecht. Ook deze oven voldeed goed. 

n de fabriek der j e s worden op dit oogen-

bli k zeven groote ontsmettingsovens volgens het stelsel van 

Overbeek de r  gemaakt voor , besteld 

door het t van . 

Ook vervoerbare ovens volgens dit stelsel worden thans ver-

krijgbaa r  gesteld. 

n de Staats-Courant van  Juni is opgenomen het gewone 

programma der  lessen, welke gedurende het jaar  a a n de 

Polytechnische School te t zullen worden gegeven. 

n de Nieuwe . Courant werd in het blad van -

dag reeds de uitslag medegedeeld van de eindexamens aan de 

Polytechnische School te . e mededeeling berust evenwel 

op een treurige vergissing. 

e uitslag van die examens zal waarschijnlij k eerst heden 
middag bekend worden. 

n The  van i j. l. , worden wederom eenige 

mededeelingen gedaan van de commissie voor  de bestratingen te 

, wat betreft het toenemend gebruik van asphalt

r  het comitt; worden eer. aantal wegen opgenoemd die aan-

bevolen worden voor  een bestrating met asphalt, als volgt: 

 Zie Binnen- en Buitenlandsche berichten in het Bouwkundig Week-
blad n°.  van i



met asphalt, Val de Travers, op rijwegen, voor  pond st.; 

met asphalt van de French Asphalt-Company, op voetwegen, 

voor  pond st.; 

met asphalt van de r  Asphalt-Company, op voetwegen, 

voor  pond st. 

Aanbevolen wordt voorts, de toegangen tot Blackfriars-bridg e 

te doen bestraten met hout, door  de d Wood Pavement 

Company, voor  de som van  pond st., een rijweg, voor

pond st. met asphalt te bestraten, en een andere, voor  pond st., 

op nieuw te bestraten niet asphalt der  Val de Travers Company. 

A l deze werken, tot een bedrag van bijna  pond St., zullen 

ingevolge deze aanbeveling worden uitgevoerd. 

N BN VACANT E . 

sterdam naar  de . — J. J. T . C. Visser  bij  de werken 

van het Centraal personenstation te Amsterdam. — . P. s 

bij  den bouw van een ijzeren draaibru g over  de Noordervaart. — 

W . F. n bij  de sluiswerken te . — J. C. 

Voorduin bij  de werken v. h. kanaal door  Zuid-Beveland. — J. . 

Faber, . C. . , J. W. van der  Vegt en A. Th . Baert 

bij  de werken van den n svaterweg. — N. C. , 

A . A . . W. g en . C. J. Strengnaerts bij  de werken van 

het kanaal van Amsterdam naar  de . — . Corstius 

Sissing bij  den bouw van een Syphon te Zeeburg. — J. . -

singa bij  de werken binnen den k te Gorinchem. — 

J. J. Braam idem te Gorinchem. — P. C. Swemer bij  den aanleg 

van een gedeelte kanaal nabij  de algemeene begraafplaats te 

Gorinchem. 

e tijdelijk e adjunct-ingenieur  bij  den Waterstaat J. C. van der 

, dienstdoende bij  de , is overgeplaatst 

van Vianen naar  Gorinchem. 

Op de voordracht voor  directeur  der  gasfabriek te Wormerveer 

zijn geplaatst (alph ) de heeren J. Adriaans, te Winschoten; C. 

, te Wormerveer, cn W. Joustra, te Amersfoort. 

e navolgende studenten der  Pol. school zijn tot hunne prak-

tische vorming gedurende de zomermaanden door  den r  van 

W. . en N. als buitengewoon opzichter  aangesteld, te weten: 

. . S. ten Cate bij  het uitvoeren der  werken a. d. e 

hoofdvaart. — J. G. G. Feith, id. n onder n en 

. — W. S. G. T . Post id. v. h. l Amsterdam— 

. — J. g bij  den bouw van het postkantoor  te 

Arnhem. — G. J. van Swaag bij  het uitvoeren der  werken a. d. 

sluis der  Zuid-Willemsvaart . — W . T . Stoel bij  het uitvoeren der 

werken a. d. Pettemer zeewering. — S. P. F. l bij  het 

maken van dwarskribben onder n en r . 

— T . J. . . Thij s bij  de werken op den Gelderschen . — 

J. de Jong bij  de normaliseeringswcrken op de Nieuwe . 

— W. . g bij  de werken van het kanaal van Am -

e adspirant-ingenicur  van 's s Waterstaat . . , 

is van Utresht naar  Amsterdam overgeplaatst. j  blijf t werk-

zaam voor  het . 

Te m is, in plaats van den heer , aan wien 

ontslag is verleend, tot gemeente-architekt benoemd de heer 

P. Andriessen, timmerman en aannemer aldaar. 

Tot gemeente-opzichter  te n is benoemd de heer . 

Couturier , te Amsterdam. 

N E 

E . 

t Bestuur  der j  maakt bekend, dat op 
de Algemeene Vergadering der , gehouden 

i jl. , zijn uitgeloot de obligation genommerd 59, 
91, 124, 180 en 290, van de geldleening groot

e obligation kunnen van af  Juli  ten kantore 
van de heeren J. A . s &  C°. te Amsterdam wor-
den ingewisseld. 

t maken van een nieuw 

gebouw tot uitbreidin g van het St. Joseph-

Gesticht is gegund aan S. P. Peijra voor 

/ l5-3°°-

,  Juni. — e architekt 
G. Beltman A.Gzn., voor  de firma . Jor-
daan en Zonen: het vergrooten harer  maga-
zijnen en kantoren. 

A. k te Goor /

W. r  te Enschede »
B. l aldaar  »

G. J. Schreibelt aldaar >

J. Vossebelt aldaar  »

 J. tc Siepe te Winterswijk . . . »
U. J.Turi n en  ten Cate te Enschedé »

G. J. Sluimer  idem »
F. . Wijdeveld idem »

gegund 

,  Juni. e architekten 
Sanders en Berlage: den bouw van twee 
locomotief- en rijtuigremises te Amsterdam 
en Edam ; massa: 

Van Essen te g /

s te Amsterdam »
Bijlard t te m

W . Greve te Buiksloot »

Ccrlij n en e n te Amsterdam »

J. r  idem

W . . , idem »
n te Buiksloot »

Westerhof te Weesp »

E. . s te N.-Amstel . . . . »

Gegund. 

e Edam: 

t te m . . /

k idem »

e Vries en e Groot te"Edam »

J. Sluis idem »

e Amsterdam: 

Blankevoort te . . . »

k idem »

,  Juni. — t gemeente-
bestuur: het bouwen van eene school voor 
lager  onderwijs met  lokalen en eene woning 

 voor  het hoofd dier  schooi, een en ander 

 aan de Engelschestraat. 

i G. a te OuUe-Pekela. . . . ƒ
P. g »

. e »
J. van k te Groningen »

. Edzards idem »

W . . r  te Stedum . . . »
A . . Teninga te Grootegast . . .

> J. Pot te Stedum »

. n tc Bedum »

J. k »

. van n te Beerta »
 Westra te Burum »

J. Zeldcnrust te Warfifu m

G. i kens Gz >>
. de Gtooth »

. en C. Plas . . . »

J- J- r  »

gegund. 

 Juni. t bestuur  der  Twent-

sche Stoombierbrouwerij : het bouwen van 

bier- en ijskelders en stalgebouw, onder 

beheer  van den architekt . A. Witzand . 

' Welmers te o ƒ

k te l »

! C. Eckhardt . . »

Groothengel te Borne »

Nijhof f »

Schieuder  en Barneveld »

Scholten. »

Wesselink te o »

Spoor  »

Westenberg »

s »

Fikker t >,

F. r  »

c overigen allen aldaar. 

' S ,  Juni. — t afbreken 
van perceel N°.  in het Noordeinde en 
het bouwen van een winkelhuis met boven-
 woning, benevens eene werkplaats aldaar, 
 onder  beheer  van den architekt J. . Pfeiffer; 

Gebr  de Vos
 W. C. van k »

 W. Westmaas »
 Sligter

Stcffens &  Wijnekes »

van Bergen n »

J. r  »

Pietcrsen & e »

W . Franke >

geg'-nd. 

Verkrijgbaa r  in de maten van 30—50 . lengte, 

6—11 „  breedte, 
35 „  dikte. 

Behalve lagere n prys , 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  stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland.

E T & . 
Vertegenwoordiger s van  F. EBNEfl te Londe n 

1
alsmede 4 7 7

-  -

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNE  & . 

i t f 

 L "
E x p l o i t a t i e r l e r i v » m » V a l T r a v e r s . 

 3. 

NAT11IIRL. ASPHAL T 
V A ; 

. 
Gecomprimeerd e isphaltwegei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asplialt -

Nastie k voo r Trottoirs , Skafing-lcinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Jlagazijnvloeren . Gangen Veranda' s llruir - en Dakbe-
dekkingen , lteto n Fuiideeringeii . Stallen , enz., enz,, enz. 

Tegen alle weersgesteldheid bestand lijnde en afwasehbare 
gepatenteerde en bekroonde 

N EN G . 
S a  T E G E N . 

Verwe n voo r faalden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

Goedgekeurd en aanbevolen door  de Academie van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

C. WÜST, fabriekant van Verwen te n — 

E N  V A J N  &  Z O O N . 



ACADEMI E 

BEELDEND E KUNSTEN EN TECHNI-
SCHE WETENSCHAPPEN 

Aan n  van ontwerpen op 
de door  genoemde Academie uitgeschreven 
Prijsvraag: 

wordt door  het Bestuur  der  Academie ken 
nis gegeven, dat zij  bij  den Custos van het 
gebouw. Coolvest, het door  hen ingezondene 
terugbekomen en den uitslag der  beoordee-
ling vernemen kunnen.

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

Tuigkanier-Benoodig  aden , 

e inrichtingen waarvan reeds
in  geplaatst zijn, munten uit door 
soliditeit en zeer nette bewerking. 

. 8. .
K O N I N K L I J K E MAGAZIJNE N 
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Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen,  geen 

terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

' S Ventilators en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  Gemeente-an 

 gebouwen hier te lande geplaatst.

— In  plaatse n zijn /.ichtigen . — 

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

t  is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
!) werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.
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OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers).  de  VAN 
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N VAN N VAN E L L e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r  J. VAN LOON, d , {Ventilatie).

e . J. t . (villa). 

e . J. . WüSTE, , (huis). 

N VAN T S e . P. , (villa). 

AL Z . , Architect. 

15000 M .  Nieuw te bouwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t 
>j E . 

e .  J. , (villa). 

V &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

Th. A. E , d t 32 . 
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t
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t der  Jury over  de ingekomen ontwerpen op de Prijs-

vraag, uitgeschreven door  de Commissie voor  de Feestelijke 

g van het -jari g bestaan van het . Z. B. Genoot-

schap te 's Gravenhage, ter  verkrijgin g van een ontwerp van een 

vrijstaande vaste muziektent voor  een orchest van  personen. 

n 6 ontwerpen onder  de motto's: \. Feestgeschenk:  An 

die Freude;  bom bom,  .Schets;

e ondergeteekenden, door  het Bestuur  van bovengenoemde 

Commissie uitgenoodigd tot beoordeeling van bovengenoemde 

ontwerpen, hebben de eer  het volgende te rapporteeren. 

t bijzonder  onderzoek der  vermelde ontwerpen, heeft de Jury 

aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen. 

o Feestgeschenk. t ontwerp is zoowel uit een 

constructief, als uit een artistiek oogpunt zeer  verdienstelijk; de 

ordonnantie is goed gedacht en de uitvoering der  ontwerpteeke-

ning maakt een gunstigen indruk . e kroonlijs t is echter  veel te 

laag, het dak en vooral de topversiering te zwaar  en minder  fraai. 

e onderbouw is echter  te laag en zou beter  gedeeltelijk van 

steen kunnen zijn, terwij l ook aan de openingen voor  het geluid 

grootere afmetingen behoorden te worden gegeven. 

e borstwering met de daarop aangebrachte ornamenten voor 

de verlichtin g behoort tot de beste onderdeelen van het ontwerp ; 

het zelfde kan niet worden gezegd van de stijlen die minder  ge-

lukki g van détail zijn. 

Bijzondere verdienste heeft dit ontwerp, zoowel met het oog op 

de samenstelling van het plafond als wat de verlichtin g van den 

vloer  betreft. e begrooting is een weinig overschreden; het zij 

echter  opgemerkt, dat hierin zijn begrepen de kosten van kroon 

en candelabres, die in geen enkele van de andere begrootingen 

zijn te vinden. Of de muziektent echter  voor  dien prij s te maken 

is, trekt de Jury in twijfel . 

o An die Freude e is geheel gedacht in blank eiken-

hout, uitgezonderd het sousbasement en de ijzeren vullingen. Alhoe-

wel het ontwerp meer  de indruk maakt alsof het voor  ijzer-constructie 

bestemd was, is het ensemble, vooral wat silhouet betreft, zeer 

verdienstelijk. e verhoudingen zijn een weinig gedrukt, wat 

voornamelijk aan de geringe hoogte van het hoofdgesteld boven de 

kolommen en de geringe hoogte der  attiek is toe teschrijven, of-

schoon dit laatste détail zeer  gelukkig is en in verband met de aan-

gebrachte pirons in het hoofdstuk een zeer  fraai effect teweeg brengt. 

t schijnt de Jury minder  wenschelijk toe het hoofdgestel 

zonder  consolen of dergelijken overgang onmiddelijk op de kolommn 

te plaatsen; daarentegen zouden de vullingen tusschen de kolommen, 

minder  gunstig voor  goede acoustiek kunnen werken. Ook geven 

de zware ringen of banden onder  de kapiteelen der  kolommen 

en de ijzeren hekken in de borstwering geen aangenamen indruk . 

Al s een hoofdfout moet echter  worden aangemerkt, de geheel 

massieve onderbouw zonder  openingen, eene constructie die met 

het oog op de acoustiek zeer  verwerpelijk is. e constructie van 

bintlaag en vloer  is in het ontwerp in het geheel niet aangeduid, 

terwij l  gebroken vorm van het plafond geen bijval verdient. 

Wat de begrooting betreft, moet worden opgemerkt, dat wat 

eenheidsprijzen aangaat, er  weinig waarde aan moet worden 

gehecht. Ook zijn de gasornamenten voor  de verlichtin g niet in 

de begrooting opgenomen. 

N° . o t geheele ontwerp is uit alle oogpunten 

weinig verdienstelijk te noemen. e stijlen zijn veel te plomp en 

de vullingen daar  boven te min voor  de zware steunpunten; 

bovendien is het geheel bepaald topzwaar. Afkeurin g verdienen 

ook sommige constructies, zoo b. v. het denkbeeld om in den 

koepel tusschen hout, paneelen van portland-cement aan te bren-

gen. Uit de uitvoerige details blijkt , dat de ontwerper  geen reken-

schap weet te geven tusschen Grieksche en e vormen. 

N ° . o  bom bom. t oppervlak is te klein 

voor  het bepaalde aantal personen. t silhouet van het geheel 

is hier  minder  gelukkig, vooral de combinatie van tent en koepel-

dak, waarin dakkapellen voorkomen. e kroonlijs t heeft veel te 

weinig overstek en ziet er  uit alsof deze voor  steen was bestemd. 

t geheel is veel te hoog voor  de omgeving en bij  deze 

hoogte niet veel parti j  getrokken om eene rationeele samenstel-

ling der  zoldering te verkrijgen . e détails zijn meerendeels schraal 

en armoedig, wat vooral ook van de vullingen in de borstwering 

mag gezegd worden. t teekenwerk is niet slecht uitgevoerd. 

N° . o Schets. t ontwerp maakt de indruk alsof het voor 

een paviljoen of belvédère ware berekend, maar  is overigens wat 

vormen, verhoudingen en silhouet betreft, niet onverdienstelijk, 

doch te hoog voor  de omgeving. e lijstwerken zijn te vlak en 

arm behandeld, bovendien is eene combinatie van ijzeren kolommen 

met houten imposten en boogvullingen zeer  af te keuren; ook de 

houten balustrade is niet gelukkig. e geheele constructie, wat 

de onderbouw betreft, deugt niet, daar  alles bijn a geheel dicht is. 

e tent is rond gedacht, dus blijkbaa r  niet voor  den opgegeven 

prij s te maken. Wat acoustiek en wijze van verlichtin g betreft, 

behoort dit ontwerp tot de minst gelukkige. 

N° . o t geheel is rustiek behandeld en heeft 

weinig aristieke waarde. e vloer  van deze tent ligt te laag en 

wederom is de onderbouw zonder eene opening, alsook de lij n van 

het plafond voor  de acoustiek zeer  hinderlijk . t kleine koepeltje 

boven het dak is slecht van vorm en verhouding, om een goed 

silhouet te verkrijgen , en weinig in overeenstemming met het ge-

heel. e gasverlichting is, vooral wat de kroon en de  figuren 

bij  de entree betreft, al zeer  ongelukkig en arm bedacht. 

Conclusie. Volgens het oordeel der  Jury kan geen ontwerp ook 

met het oog op de acoustiek, voor  de uitvoering geschikt geacht 

worden. Echter  meent de Jury Uw Bestuur  te moeten voorstellen 

aan de ontwerpen Beestgeschenk en An die Freude een premie 

van ƒ — toe te kennen voor  de schadeloosstelling van verricht e 

werkzaamheden, en als erkenning der  groote verdienste van beide 

ontwerpen. Voorts meent de Jury in overweging te moeten geven 

beide ontwerpers, in engere concurrentie, in de gelegenheid te 

stellen, na de gemaakte opmerkingen, verbeterde ontwerpen in te 

leveren. De Jury: 

E . UGEL. 

J. VA N  Jr . 

J. S Jr . 

Ontwerper  van het plan «Feestgeschenk'" is de heer  J. F.  Frowein, 

ontwerper  van het plan van die Freude" de heer . , 

beiden te 's Gravenhage. 

r  afdeeling e van het k t 

van s is een prijsvraag uitgeloofd, waarvan het onderwerp 

is: »F.en practische handleiding tot toepassing van de gezond-

heidsleer  bij  het bouwen in " 

e handleiding kan in de Nederlandsche, Fransche, e 

of Engelsche taal geschreven zijn en door  een ieder  kan aan de 

beantwoording van de prijsvraag worden deelgenomen. 

e inzenders zijn geheel vri j  in de behandeling van de prijsvraag. 

n wordt echter  in overweging gegeven de te schrijven hand-

leiding zoodanig in onderafdeelingen te verdeden, dat bij  nadere 

overeenkomst over  een of meerdere dezer  onderafdeelingen zal 

kunnen beschikt worden. 

e afdeeling ë bovengenoemd, en de Vereeniging tot 

bevordering der  geneeskundige Wetenschappen in , 

loven elk f  dus te samen /  als prij s uit voor  het beste 

ontwerp. 

e Jury van beoordeeling zal bestaan uit  leden van de voor-

noemde afdeeling en uit  leden van de genoemde Vereeniging, 

door  hare besturen aan te wijzen. 

e bekroonde handleiding wordt eigendom van de afdeeling. 

e ontvangen antwoorden zullen na de beoordeeling, die vóór 

 Apri l  moet zijn afgeloopen, met het verslag van de Jury 

gedurende een maand in het gebouw der  afdeeling te Batavia 

voor  het publiek ter  inzage liggen. 

Voor  Technoloog  gedeelte): P. Ferman, A. A A . Sollewijn 

Gelpke, J. van , Jbr. . G. de Serrière, A . Snakier  en 

P. J. van der  Veen. 

Voor  Technoloog (ie gedeelte): W. A . Beukers AJzn., J. . 

Furstner, J. . Fontein, J. J. , E. F. van Zanten Jut, 

F . . van , J. C. van n Wzn., . J. Scherius en 

A . Verschoor . 

Op g a.s. den lo=n Juli , des namiddags ten  ure 

zal te t in het gebouw der  Polytechnische School de Alge-

meene Zomervergadering worden gehouden van de Vereeniging 

van Burgerlijk e . 

Behalve de meer  huishoudelijke werkzaamheden zullen onder 

anderen de volgende onderwerpen worden besproken: 

t verslag ten vorigen jar e uitgebracht door de heeren 

P. . , A. W. s en J. van , ter  zake van de 

straf- en civiel-rechtelijke verantwoordelijkheid van technici bij 

de uitvoering van werken en de preventieve optreding van Staat 

en Gemeente. *) 

e vraag, op verzoek van den heer . Sijmons, in hoeverre 

het op den weg van de Vereeniging van Burgerlijk e s 

ligt , om te zijner  tij d bij  de g stappen te doen, teneinde 

te verkrijgen , dat voor  de toekomstige betrekking van fabrieks-

inspecteurs voornamelijk s en Technologen in aanmer-

king komen. 

e leden worden in de gelegenheid gesteld tot bezichtiging der 

Polytechnische School, waartoe zij  uitgenoodigd worden zich uiterlij k 

ten  ure des v.m. in het hoofdgebouw te vereenigen. 

Ten  ure zal in de benedenzaal der  bibliotheek een eenvoudig 

ontbij t gebruikt worden. 

Tegen  ure zal gelegenheid bestaan tot het houden van een 

gemeenschappelijken maaltij d in . 

*) t verslag is in den vorigen, en gedeeltelijk in den loopenden 

jaargang van het Bouwkundig Weekblad opgenomen. 

Voor de eind-exames der  Polytechnische school te t hebben 

zich aangegeven  candidaten, waarvan zich vóór of gedurende 

het examen terugtrokken  candidaten. t examen voor  civiel 

ingenieur  is afgelegd door  voor  bouwkundig ing. door  voor 

scheepsbouwkundig ing. door  voor  werktuigkundi g ing. door

voor  technoloog door  terwij l het eerste gedeelte van het tech-

nologen examen is afgelegd door  candidaten. Geslaagd zijn: 

Voor  G. . Broekman, A . C. , 

J. G. G. Feith, Ch. . A . n Jr.. J. C. , J. . , 

F. A . . A. baron van , N. C. , J. F. Quant, . E. 

, G. , W . , . Corstius Sissingh, Jhr. 

. G. Six. . C. J. Strengnaerts, G. . Uittien en J. C. Voorduin. 

Voor  Architekt; G. N. , W. . , J. g en J. A . G. 

Van der  Steur. 

Voor  Scheepsbouwkundig . E . . Ch. Bongaerts, 

G. J. Bosman, . Westerbaan g en J. . Prins Visser. 

Voor  Werktuigkundig  J. N. van Affelen van Saems-

foort, . J. Burger, G. J. G. van Caspel, . . , . E . 

, . de Vries , C. F. Stork, J. van der  Struyf, 

J. W. Tideman, F. J. Vaas, S. J. Veenstra en W. Willink . 

e onderwerpen voor  beeld en voor  basreliëf, door de Commissie 

van Toezicht op de s Academie van Beeldende kunsten opge-

geven voor  den wedstrijd in de Beeldhouwkunst, die reeds is 

aangevangen, zijn de volgende: 

Voor  Beeldonderwerpen: . e jonge Gallische boogschutter  ; 

. e jonge gevangen Germaan: . Een jonge maaier  uit het 

land van Juda. 

Voor  Basreliëf onderwerpen: . Aeneas en . t oogenblik, 

waarop Aeneas, uit Troj e gevlucht en door o te o 

gastvrij  ontvangen, het verhaal begint van zijn zwerftocht, naar 

Aeneas, Boek  van Virgilius ; . e en de . t 

oogenblik waarop de dichter  in het morgenuur  een leeuw op hem 

ziet aanvliegen «met opengesperden muil en het hoofd geheven", 

naar s , eerste zang; . r  en de , 

naar  Shakespeare's k , ie deel .

e burgemeester  van 's Gravenhage heeft in de laatste zitting 

van den Gemeenteraad medegedeeld, dat B. en W . niet voor-

nemens zijn gedurende het tegenwoordige badseizoen met het 

spuien te doen beginnen. 

Naar  de  Courant meldt, zijn in de laatste vergadering 

van den d van Bestuur  van het . t van s 

benoemd tot voorzitter  de heer  Th. , tot vice-voor-

zitter  de heer  G. van n en tot penningmeester  de heer 

G. E. V . . van Zuijlen . 

Naar  wij  vernemen is door  het Gemeentebestuur  van Utrecht 

aan de heeren Copijn , v. , , s en Springer 

de vraag gericht onder  welke voorwaarden zij  zich willen belasten 

met het opmaken van een pian met begrooting van kosten voor 

de inrichtin g van het Buitengoed het e land en een daarnaast 

gelegen stuk land deels tot park , deels tot den aanleg van villas 

en bouwterrein. 

Aan de  van hel Bouwk. Weekblad. 

 Heeren.' 

n de  Courant van Zaterdag  Juni 1.1. het eerste 

blad, komt voor  eene beschouwing over  de Tentoonstelling in 

den . r  zulk een verslag, in de voornaamste Nederlandsche 

Courant, van zeer  groot belang is, zoo meen ik verplicht te 

zijn, te moeten opkomen tegen eene critiek , die mijns inziens niet 

alleen onverdiend is, maar  welke daarentegen lof en waardeering 

moest bevatten, voor  eene firma  die thans voor  het eerst in het 

openbaar  verschijnt en doet zien wat zij  vermag op het gebied 

van het meubelvak, en toont het reeds op eene goede hoogte te 

hebben gebracht. En niet het minst heeft de heer  Pander  lof 

verdiend, waar  hij  een uitstekend kunstenaar  opdroeg de ont-

werpen te maken en uit te voeren. 

t de correspondent der  Ct. niet te veel oppervlakkig 

de expositie der  genoemde firma  beschouwd? k ben er  zeker  van, 

dat bij  eene degelijke beschouwing hij  een geheel ander  oordeel 

had gegeven; de correspondenten der  overige groote bladen zijn in 

hun oordeelvelling over  de expositie dezer  firma  een geheel andere 

meening toegedaan, en ons inziens zeer  terecht. Waar de verslag-

gever  spreekt »de kamers hebben iets pa' zwwr-achtigs"  geloof ik , 

dat deze uitdrukkin g zonder  nadenken uit de pen is gevloeid, waar 

tevens ook gesproken wordt van de toon is «niet onaangenaam", 

dus aangenaam. Waar het geheele ontwerp blijken geeft van goede 

conceptie en uitstekende vormen en verhoudingen en niet het 

minst wat kleur  en toon betreft, en waar  de meubels vooral in den 



salon, kunststukjes zijn op het gebied van snijkunst, en alles getuigt 

van fijne smaak, — is het dan juist, eene dergelije uitdrukkin g te 

bezigen? e fabriek heeft doen zien op welke hoogte zij  het heeft 

gebracht, cn welke uitstekende werklieden zij  tot hare beschikking 

heeft; en het is een gelukkig feit te noemen, dat langzamerhand 

dit vak meer  en meer  vooruitgaat en juist door  edele concurrentie 

naar  wij  hopen het toppunt zal bereiken. 

e correspondent zegt ook: »de kamers zijn niet zuiver van 

stijl, en dat: de ontwerper liefst zijne fantasie laat heerschen, welke 

helaas zich niet altijd uit, in eene zuivere gedachte". t is eene 

gewoonte geworden vooral bij  het groote publiek, het woord «stijl " 

te gebruiken! s het slaafs navolgen van een zekeren stijl , het 

ideaal waarnaar  wij  moeten trachten te werken; is voor  den 

kunstenaar  geen hooger  doel weggelegd? Voorzeker  is het noodig 

;n de eerste plaats eene grondige studie gemaakt te hebben van 

de verschillende perioden in de kunst, doch daarna tracht men 

zelf te composceren, in de eerste plaats door  het zoeken naar  goede 

vormen en verhoudingen, en neemt men over  wat van de vroegere 

tijdperke n ons het meest bevalt en tracht alsdan een schoon 

geheel te scheppen zonder  algeheele navolging, maar  waarop het 

stempel van den kunstenaar  drukt . t is ons inziens hier  het 

geval; en mochten al eenige opmerkingen gemaakt kunnen worden, 

het volmaakte zal nooit bereikt worden en dus ook hier  niet. 

Toch kunnen wij  resumeeren, dat deze expositie van den heer 

Pander  zeker  eene der  beste is op de tentoonstelling, en daarvan 

een sieraad uitmaakt. Waar het te bejammeren is, dat niet meerdere 

firma's  uit ons land hier  hebben tentoongesteld, en ook deze 

tentoonstelling ons toont, hoe enkele fabriekanten nog weinig 

voelen van de ware kunst, zoo is het toch een gelukkig verschijnsel, 

dat er  nog eenigen zijn, die in dit vak uitmunten. 

k hoop dat dit schrijven zal worden overgenomen in de 

 Courant. 

, 

Uw dv. dn. 

, ƒ U  N . . 

 Juli

N BN VACANT E . 

Tot directeur  der  gasfabriek te Wormerveer  is benoemd de 

heer  W . Joustra, te Am c doo t. 

Bij  de Gemeentewerken te 's Gravenhage wordt gevraagd een 

opzichter, jaarwedde ƒ  met ervarenheid in het theoretisch 

er. practisch landmeten en waterpassen. 

Verzoekschriften op zegel, en noodige toelichtende bescheiden, 

worden bij  B. en W. franco ingewacht, vóór  Juli e.k. 

e heeren F. W . Conrad, inspecteur  van 's s Waterstaat, 

en dr. Schmitt, consul-generaal der  Nederlanden te Frankfort , zijn 

door  de g aangewezen om haar  op het te gemeider 

plaatse te houden congres voor  de binnenscheepvaart te ver-

tegenwoordigen. 

t congres wordt gehouden van  tot  Aug. a. s. 

,  Juni. e architekt W. P. van 

der , het amoveeren van de bestaande 

en het herbouwen van het Jan de e . 

J. P. Christiaanse /

Gebr. Couvée t

 Verhoog Jr. ,

W . van der t »

P. Gestman , »

Chr . E . Vcrhaaf

N. u

F. , te 'sGravenhage »

. J. Sloots J

Gegund aan E. , de overigen allen 

aldaar. 

,  Juni. f en hoogreem-

raden van , dc verbouwing en vcr-

grooting der  secretarie aldaar. 

. J. r  / '

E . . g 1

. s »

N.  Zekveld, te n

W . F. C. Schaap »

N' g  . »

W . P. Teeuwisse te . . . . "

 Schalier  , . . . »

J. . Vos

. , te f van t

. N. van g »

de overigen allen aldaar 

G. Splinter, te . . . . f

P. Stapper, te Alfen

Gegund aan . Gesman. 

L F EN A '  Juni. t kerkbestuur  der 

christ. geref. gem. te Alfen, het bouwen eener 

kerk enz. onder beheer  van den architekt 

W . C. Coepijn. 

J. Jongeneel, te k

C van , idem »

G. , te Alfen

W . van , idem »

G. Schoenmeijer, te . . »

P. C. , tc Stompwijk. . . . »

P. Qualm, te k »

C. A . Blaazer, idem »

A. 1'. P. Boef, te n

J. , te Aarlanderveen . . . »

. Gesman, te Oudshoorn »

,  Juni. t gemeentebest. 

het maken van. een gebouw voor  cokesklop-

perij , een regulateurgebouwtje enz., ten be-

hoeve van de gemeentegasfabriek aan den 

Oostzeedijk. 

J. J. van Sluisdam, te . /

J. Schoenmeijer  «

A . van Staveren, te n . . »

C. J. v. Tusschcnbroek »

. d

. Stelwagen >.

P. G. Winters, te . . . »

A . de n

W . v. , te . »

W . Zonneveld, te . . . . »

. n &  Zoon »

 1'. P. Boef, te n . . . . »

de overigen allen aldaar. 

,  Juni. e architekten G. J. 

van Gendt en C. . G. Nieraad. het ver-

richten van verschillende veranderingen en 

herstellingen aan de vill a Nijenstein aan 

den Velperweg n°.  aldaar, met daar-

achter  gelegen stal en koetshuis enz., voor 

rekening van den heer  W. m te 

. 

Gebr. v. n /'

. van de Sand »

W. k en Zn »

Gegund. 

L  Juni. e heer  1'.

van Abshoven, het bouwen van j 

pakhuis en kuiperij . 

. van Oortmersen, te . . . . /'

£. , B. v. d. n en 

J. C. n

A. , tc Ammersiol »

C. Bergwei f, te Vlaardingen. . . . »

A . t

Gebr. v. d. Berg »

E. Blok » n

'S ,  Juni. t e 

van Justitie. i ° . het maken van een rechts-

gebouw te . Begr. /

J. , te Amsterdam /

W . G. van Berkum, idem

. W . A . Paans, idem

A . J. van , idem »

C. J. , idem »

A . Paans, idem »

. J. B. van , idem. . . . »

. Pot, te Buiksloot

E . . , te Amsterdam . . . . »

. A . , te Zalt-Bommel. . . . »

. , te Buiksloot »

 J. h v , te Utrecht »

W. . , te Amsterdam. »

C. Alkema, te Noordwij k »

. . e , te Tilbur g >,

J. A. , te m . . . . »

A . C. Vink , te Utrecht. . . . . . . »

C. Bos, te . . . . »

G. P. J. Beccari, te m . . . »

. J. A. Etmans, te Weesp

J. Slenters, te m »

B. Zuitho'ï , idem

. A. Braakenburg, idem »

J. B.  idem »

J. Verkoren, te Voorschoten. . . . »

B. J. VVichers en J.Etmans , »

W . A  Jansen, te Utrecht. . . . »

s en Zn., te . . . . »

Wed. A. , idem »

A . , idem. . . »

P. S. e tc Amsterdam en A.J. 

de Waal e Bloemendaal, »

J. van Ek tV Zn., te . . . »

C. Eijsvogel, te Aarlanderveen . . »

 het maken van een huis van bewaring 

te . Begr. ƒ

F. Aberson. te Steenwijk /

T . de , te Zwolle »

J. . , te k . . . »

A . de , idem »

. t gemeentebest., het bouwen 

van schoollokalen is gegund aan N. Perquin 

en Zn. te Bei kei, voor  /

J 
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t nummer bestaat uit  bladzijden. 

e Algemeene Zomerver-

gadering werd dit jaar, vroeger  dan gewoonlijk,  Juli j.l . gehouden, 

' l te , waar  vele reünisten den vorigen dag een feest 

hadden bijgewoond, waarmede ook zij  het -jari g bestaan van 

http://tk.de


het e Studentencorps hebben gevierd. Vóór de vergadeiing, 

ten ongeveer  loure, waren een aantal leden aanwezig in het hoofd-

gebouw der  Polytechnische school, om deze inrichtin g in oogen-

schouw te nemen. n die meende een goede oude bekende 

terug te zien, wel eenigszins, maar  toch weinig veranderd, en hij 

die verwacht had nog goed den weg te weten in het gebouw, dat 

zooveel lief en leed van hem kende, heelt zich wel eenigszins 

bedrogen gezien. Verschillende onderdeden bleken onherkenbaar 

veranderd te zijn, maar  zeer  ten goede, en de geheele inrichtin g 

ook in haar  voordeel uitgebreid. l kon men oud-gasten 

hooren zeggen, dat de hulpmiddelen voor  het onderwijs in hun 

tijd , vri j  wat minder  uitgebreid waren. n verheugde zich overal 

over  dien vooruitgang. 

e wandeling door  de zalen duurde vri j  lang, want er  was veel 

nieuws te zien. Ten  ure werd een ontbij t gebruikt in de nieuwe 

benedenzaal der  bibliotheek, de zaal waar  menigeen, jaren geleden 

en in het vroege ochtenduur, geestelijk werd gevoed o. a. met bolvor-

mige driehoeksmeting. Ten ongeveer  ure werd de vergadering 

op de groote bibliotheekzaal geopend door den Voorzitter , den 

ingenieur . . \V . Baron van . m  leden waren 

tegenwoordig. 

Na de opening der  vergadering werden de notulen der  buiten-

gewone vergadering, gehouden op  Febr.  vastgesteld, en 

de heeren J. de g en W. van t benoemd om verslag 

uit te brengen over  de rekening cn verantwoording van 't vorige jaar. 

Vóór de goedkeuring van het verslag van het beheer  over  het 

afgeloopen Vereenigingsjaar, reeds in druk aan de leden rondge-

zonden, verzocht de heer t het woord naar  aanleiding van 't 

geen in dat verslag werd gezegd over  de ingevolge besluit der 

vergadering van  Augustus  benoemde commissie, ten doel 

hebbende het eventueel door  de g in te dienen wetsont-

werp tot herziening der  wet op het middelbaar  onderwijs, voor 

zooveel die herziening betrekking heeft op de opleiding van 

s en Technologen, te beoordeelen en daaromtrent verslag 

uit te brengen. n 't verslag werd o. a. gezegd, dat de commissie 

nit den aard der  zaak nog niet aan haar  opdracht konde voldoen. 

e heer t besprak het al of niet werkzaam zijn van leden 

der commissie, en dringt cr  na eene daarover  ontstane langdurige 

discussie ten slotte op aan, dat het Bestuur  aan de commissie 

zoude verzoeken tot een resultaat tc komen. Aan dien wensch zal 

worden voldaan. 

Bij  de nu volgende stemmingen voor  nieuwe Bestuursleden, 

in de plaats van den heer  W. . , die onlangs overleden 

is, en de heeren A . g a en J. van , volgens de 

wet aftredende en niet herkiesbaar, werden gekozen de heeren 

. A . Witto p , J. van der  Vegt en J. J. Pennink. 

r  den heer  P. . r  werd daarop het verslag besproken, 

ten overigen jar e door  hem en de heeren A . W . s en J. van 

t uitgebracht ter  zake van de straf en civiel-rechtelijk e 

verantwoordelijkheid van technici bij  de uitvoering van werken 

en de preventieve optreding van Staat en Gemeente e heer 

r  hcrii.ner t aan het ontstaan en de strekking van het ver-

slag, en aan de plaatsing er  van in het d . e 

hoop was uitgesproken, dat op die plaatsing besprekingen zouden 

volgen van rechtsgeleerde zijde; alleen echter  was in het -

geleerd n een beschouwing verschenen over  een gedeelte 

van het verslag, van de hand van den President der k 

te Utrecht. t nieuwe strafwetboek intusschen, voldoet aan vele 

der bezwaren in het verslag vermeld; de heer r  hoopte, 

dat bij  de herziening van het Burgerlij k Wetboek ook de be-

schouwingen der  commissie, over  de civiel-rechtelijk e verant-

woordelijkheid gegeven, in acht zouden worden genomen. Ook raadde 

de spreker  aan, in voorkomende gevallen de bepalingen te raad-

plegen, die op  Aug.  waren vastgesteld door  het «Verband 

r  Architekten- und r  Vereine,"  welke bepalingen 

ter  regeling van de civiel-rechtelijke verantwoordelijkheid voor 

verrichtingen van architekten en ingenieurs ook in het verslag der 

commissie zijn opgenomen. 

e Voorzitter  sprak een woord van, zeker  welverdienden, dank 

tot de commissie voor  haren omvangrijken arbeid, en releveerde 

daarbij  hoe hoog noodig het zal zijn, dat de rechter  door  technici 

worde ingelicht. t toezenden van het verslag aan de commissie 

)

voor  de herziening van het Burg. Wetboek was dus een zeer  ge-

wenschte zaak. 

t verslag der  commissie was in  deelen verdeeld. Omtrent 

deze onderafdeelingen wenschte de commissie dat door  de ver-

gadering de volgende besluiten werden genomen: 

, Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ingenieurs, archi-

tekten en opzichters e commissie wenschte deze zaak verder  te 

laten rusten, na de gegeven toelichtingen in het verslag. 

. Civiel-rechtelijke verantwoordelijkheid van ingenieurs, archi-

tekten en opzichters. e commissie wenschte dit gedeelte op te 

zenden aan de commissie, belast met de herziening van het 

Burg. Wetboek. e voorstellen werden aangenomen. 

Omtrent de bovengenoemde bepalingen ter regeling van de 

civiel-rechtelijke verantwoordelijkheid voor verrichtingen van 

architekten en ingenieurs, vastgesteld door het Verband Deutscher 

 Architekten- und  Vereine, stelde de heer r 

voor, dat door  de Vereeniging dergelijke bepalingen zouden wor-

den vastgesteld en aanbevolen. Op verzoek van den heer t 

werd besloten deze zaak, even als de e afdeeling van het 

verslag:  maatregelen van Staat en Gemeente, in eene 

volgende vergadering te behandelen, omdat men dan den tij d 

had over  deze zaken nader  te denken Eveneens zal nog worden 

voldaan aan het verzoek van den heer , om de reeds ge-

noemde beschouwingen van den heer  van , voorkomende 

in het d , aan de leden ter  kennismaking 

toe te zenden. 

Nadat vervolgens de verslagen der  commissie over  de rekening 

en verantwoording, en die der  commissie tot nazien en keuren 

der rekeningen betreffende het geldelijk beheer  over  van 

het orgaan «de "  waren uitgebracht en goedgekeurd, 

werd een voorstel van het Bestuur  behandeld, omtrent eene wijzi -

ging van de leening groot /  ten behoeve van «de " 

t Bestuursvoorstel werd niet aangenomen, daarentegen besloten 

j  een belangeloos aanbod van 't groote meerendeel der  aandeel-

houders aan te nemen. 

Naar  aanleiding van de discussiën over  het bovengenoemde 

voorstel, drong de heer t er  op aan, dat het Bestuur  maat-

regelen zoude nemen om de inkomsten der  Vereeniging te ver-

hoogen. Ook wenschte hij , dat door  het Bestuur  zoude worden 

overwogen, in hoeverre het mogelijk was zoodanige maatregelen 

te nemen, waarbij  het lidmaatschap der  Vereeniging en het abon-

nement op de r  samengingen. 

t voorstel van het Bestuur, om dit te machtigen over  meerdere 

gelden te mogen beschikken voor  de Commissie, in de vorige 

vergadering benoemd tot herziening der  Algemeene Voorschriften, 

werd aangenomen. 

Nog stond op de agenda vermeld, de bespreking, op verzoek 

van den heer  Symons, van de vraag: in hoeverre het op den 

weg van de Vereeniging ligt, om te zijner  tij d bij  de g 

stappen te doen, ten einde te verkrijgen , dat voor  de toekomstige 

betrekking van fabrieks-inspecteurs voornamelijk s en 

Technologen in aanmerking komen. 

s waren echter  reeds vele leden heen gegaan wegens 

het late uur. 

e heer  Symons verdedigde zijne zienswijze, dat, nu door een 

vereeniging van , alleen doctoren voor  deze be-

trekkingen werden aanbevolen, men ook ingenieurs daarvoor  moest 

aanbevelen, omdat de werkzaamheden, door de inspecteurs te 

verlichten, van zeer  technischen aard waren, en de ingenieurs 

meer  mannen van de daad zijn. j  wees er  op, dat de Enquête 

Commissie ook het oog op ingenieurs scheen gevestigd te hebben, 

daar  er  /  beschikbaar  gesteld waren voor  het verzamelen 

van gegevens ter  inlichting , en de personen met die werkzaam-

heden belast, ingenieurs waren. 

Uit de bespreking over  deze zaak bleek nader, dat de heer 

Symons voornamelijk ingenieurs wenschte, niet anders dan voor 

de betrekking van adjunct-inspecteur. 

e heer  J. van t raadde tot voorzichtigheid aan bij  het 

nemen van een besluit door de Vereeniging, daar  uit de littera -

tuur  over  dit onderwerp bleek, dat er  hier  en daar  wel wat te 

bespeuren was van jacht op baantjes. j  zag tevens niet in, 

dat de ingenieurs zóó bepaald de voorkeur  verdienden; men moest 

in hoofdzaak naar  menschen zoeken, die deze sociale zaak tot 

hun levenstaak wilden maken. 

Prof. Telders achtte de zaak te gewichtig om nu reeds af te 

doen, en stelde voor  haar  op een volgende vergadering te be-
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handelen. t werd aangenomen, waarop de heer  Symons het 

Bestuur  verzocht, dan wel te willen letten op den tijd , zoodat 

het niet te laat zoude zijn. 

Ten slotte vestigde de heer r  de aandacht op de 

honorarium-tabel voor  werkzaamheden van architekten en inge-

nieurs, verschenen in de Bauzeitung van i j . 1., en die voor 

werkzaamheden van architekten, aangenomen daags daarna in de 

vergadering van de j  tot bevordering van Bouwkunst. 

j  was van oordeel en hoopte, dat de Vereeniging nu regelen 

zoude opstellen voor  de betaling van ingenieurswerkzaamheden. 

t een hartelij k woord sloot de Voorzitter  daarna de vergadering. 

NE * J TE G VAN . e eerste zitting 

der Algemeene Vergadering werd den i o d c n Juli j.l . geopend door 

den Voorzitter  van de , den heer  J. W. F. Conrad, 

met eene rede, die in de eerste plaats een welkomstgroet bevatte 

aan de leden, die dezer  dagen op gastvrije wijze werden ontvangen 

in het schoone 's Gravenhage. a wees de spreker  zeer  uit-

voerig op al de belangrijke daden van het t 's Gra-

venhage der , in het afgeloopen jaar , en bracht de 

geschiedenis der j  zelve gedurende dien tij d in her-

innering. t was vooral de Tentoonstelling van oude en nieuwe 

kunstnijverheid die in het breede werd besproken; de spreker 

was van oordeel dat deze tentoonstelling het bewijs ongetwijfeld 

heeft geleverd, dat men niet uit het buitenland keurig bewerkte 

artistieke voorwerpen behoeft te ontbieden. 

Ter vergadering bleken aanwezig te zijn  departementen. 

Een kort verslag volge, van die onderwerpen en besluiten daar-

omtrent, welke ook in dit blad te huis behooren. 

Omtrent de bevloeiingswerken in Ned. , een onderwerp 

den departementen ter  nadere overweging aanbevolen, werd het 

voorstel aangenomen van den heer  Bosscher, strekkende om te 

verklaren, dat zooveel mogelijk de uitvoering van kleine bevloei-

ingswerken (dus geen bouwwerken) woide overgelaten aan het 

gewestelijk bestuur. 

Over  het onderwerp rookvrij e verbranding en steenkolengas tot 

verwarming, werd het woord gevoerd door  den heer . Symons, 

uit , die voorstelde eene commissie voor  deze zaak te 

benoemen, omdat de verschillende handelingen der  departementen 

te veel uiteenloopen, daar  eenerzijds het watergas wordt beschouwd 

als gevaarlijk voor  de gezondheid, anderzijds niet, een tegen-

strijdighei d waarop de aandacht werd gevestigd. 

Overeenkomstig dit voorstel werd besloten. 

e commissie die werkzaam was om te trachten een proef-

station voor  bouwmaterialen te vestigen, wenschte dit station tè 

t te vestigen; zij  deelde echter  mede, dat hare pogingen om 

bij  verschillende maatschappijen, voor  de kosten  finan-

cieelcn steun te verkrijgen , mislukt zijn, zoodat zij  meent dat, waar 

onze industrieeien en maatschappijen nog niet genoeg van het nut 

van een proefstation overtuigd zijn, 't niet raadzaam is tot de 

vestiging te besluiten. t bedrag der  bijdragen tot tegemoet-

koming in de kosten beliep slechts

e afdeeling t hoopte, dat deze zaak niet zou blijven 

rusten, en gaf in bedenking haar  nogmaals in handen te stellen 

van eene commissie. Zij  meende, dat de benoodigde ƒ

op andere wijze had kunnen worden gevraagd en bleef de nood-

zakelijkheid van een proefstation bepleiten. 

e Voorzitter  antwoordde, dat 't geenszins niet te wijten was 

aan de commissie, dat de zaak zoo weinige sympathie heeft 

ondervonden, want zij  heeft al het mogelijke gedaan om vooral 

de spoorwegmaatschappijen te overtuigen van hel wenschelijke 

om haar  financieel te steunen. 

Wegens de geringe sympathie aan hare pogingen ten deel 

gevallen, achtte de commissie het evenwel wenschelijk de zaak 

voor  het oogenblik te laten rusten. 

t vroeg of het kapitaal van de j  niet zou kunnen 

worden aangewend tot het in het leven roepen van het proefstation 

voor  bouwmaterialen. 

e conclusie, dat, omdat particulieren niet hadden bijgedragen, 

het nut van zulk een station moest worden ontkend, werd door 

den heer k bestreden. e betoogde, dat nu de som 

van ƒ  niet is verkregen, de zaak niet moest blijven 

rusten, doch bij  de g worden aangedrongen op vestiging 

van dergelijke inrichtin g van , met aanbieding van de 

bijeengebrachte bijdrage van rui m ƒ j  deed een voorstel 

in dien zin. 

t voorstel deed, na verwerping van het voorstel der  commissie 

die ontried om zich thans tot de g te wenden, de vraag 

rijzen, of de inschrijvers, nu de  niet zijn verkregen, hun 

toezegging tot het verleenen van bijdragen zouden terugnemen. 

e heer  Sassen kon zich echter  niet voorstellen dat allen, die 

het belang van het proefstation inzagen, zich zouden terugtrekken 

alleen omdat die  mill e niet bij  elkaar  zijn gebracht. 

r  het bleek, dat alle inschrijvers niet alleen in moreelen, 

maar  ook in juridischen zin gebonden bleven, tenzij  het station 

met  Jan.  niet te t gevestigd mocht zijn. j  werd 

herinnerd, dat de j  zich niet tot de g zoude 

wenden, indien de ƒ  niet waren toegezegd, en er  werd op 

gewezen, dat de g de zaak niet zou uitvoeren, nadat ge-

bleken was, dat de nijverheid zelve er  zoo weinig voor  over  had. 

Van verschillende zijden werd nog in overweging gegeven de 

commissie voor  het proefstation diligent te verklaren, ook omdat, 

mochten de pogingen weer  mislukken, de weg, door  den heer 

k aanbevolen, dan nog zou kunnen worden ingeslagen. 

Een in dien geest door  den heer  Symons gedaan voorstel werd 

daarop aangenomen, zoodat de commissie blijf t bestaan. 

(Wegen* plaatsgebrek slot in een volgend nummer). 

G A TE . Buitengewone vergadering 

van Woensdag,  Juli  Na vaststelling der  notulen werd 

medegedeeld, dat was ingekomen het t der  Jury, be-

noemd ter  beoordeeling van de antwoorden, ingekomen op de 

prijsvraa g ndorpsgemeenleschool." Uit dit rapport bleek, dat aan 

het ontwerp onder  motto «Ars longa vita brevis" , de prij s (/

zonder  getuigschrilt, en aan het ontwerp onder  motur»Onderwijs " 

(met een *) de premie ad / — werd toegekend. 

e vergadering kon zich met de uitspraak der  Jurv vereenigen, 

en beide ontwerpers zullen worden aangezocht machtiging te ver-

leenen tot het openen hunner  naambrieven. 

Tot Bibliothecaris-Archivaris , in de plaats van den heer  Croiset 

van Uchelen, werd gekozen de heer  A. W. van . die deze 

benoeming aanvaardde. 

t bes uur  deelde vervolgens mede, dat vanwege de Vereeni-

ging Architectura photographiën waren vervaardigd van een fraai 

uit de hand bewerkt plafond in pleister, stijl s ; een 

paar  exemplaren daarvan waren op de vergadering aanwezig. e 

afdrukken ter  grootte van circa . in het vierkant, op grij s 

carton, zijn aan te vragen bij  den heer  E. F. Enhle, van -

bergenstraat No.  tegen een prij s van /  per  exemplaar, 

ook voor  hen, die geen lid der  Vereeniging zijn. 

Al s kunstbeschouwing was voor  dezen avond door  den heer 

. W. A. Croiset van Uchelen afgestaan:

Niets meer  aan de orde zijnde werd met een opwekkend woord 

tot deeldeming aan de, op a. s. Zondag te houden, excursie naar 

, de vergadering gesloten. 

NB. t bovengenoemd Jury-rappor t is in zijn geheel in dit 

blad opgenomen. 

T E uitgenoodigd tot het beoordeelen 

van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor  een 

ontwerp voor eene dorps-gemeenteschool met onderwijzers-

woning, op den  Januari  uitgeschreven door  de 

Vereeniging »Architectura" te 'sGravenhage. 

e ondergeteekenden, door  u uitgenoodigd tot het vormen van 

eene Jury ter  beoordeeling van de ingekomen antwoorden op de 

prijsvraa g bovengenoemd, hebben de eer  u hierbij  onderstaand 

rappor t over  te leggen betreffende het door  hen ingestelde onderzoek. 

o "Onderwijs". Bij  het ontwerpen is zorg gedragen voor 

eene vri j  goede ligging der  schoollokalen. e ingang is echte 

niet goed gekozen. e ligging van het gymnastiek-lokaal laat te 

wenschen over. 

e gegevens voor eene winterverwarmin g en ventilatie ontbreken 

in dit plan. 

e bouwkunstige vormen der  gevels zijn niet passend voor  een 

dorpsschool. 

t teekenwerk is middelmatig. 

o r>lnktsc/iets'\ e schoollokalen in dit ontwerp zijn goed. 

e vorm van de vestibule — met een binnenplaats die in een 

plan als het gevraagde niet te huis behoort — is echter  slecht 



gekozen, waardoor  veel ruimt e nutteloos verloren is gegaan en het 

toezicht wordt bemoeielijkt. 

e gevels zijn niet passend voor  een dorpsschool. 

t teekenwerk is beneden het middelmatige. 

o «jeugd". e schoollokalen liggen te veel verspreid en 

worden niet voldoende verlicht. e gangen nemen een te groote 

ruimt e in. Bergplaats en kleedkamer, beiden behoorende tot het 

gymnastiek-lokaal, zijn slecht gelegen. 

n dit ontwerp kan de overdekte speelplaats alléén bereikt worden 

door  het «.'ymnastiek-lokaal een gebrek dat in de meeste ont-

werpen wordt waargenomen. 

n de onderwijzerswoning is een donker  tusschenvertrek ont-

worpen, hetgeen hier  onnoodig was en trouwens niet goed is uit 

een hygiënisch oogpunt. 

e overkapping van deze woning is slecht en de opstand teeke-

ning ervan onjuist. 

e gevels van de school en de onderwijzerswoning zijn veel te 

eenvoudig van opvatting. 

t teekenwerk is zeer  middelmatig. 

o «Ars loga vita brevis" (met*}. e schoollokalen in het 

ontwerp A . zijn beter  dan die in B. Tuin . speelplaats en overdekte 

speelplaats zijn in beide ontwerpen goed gelegen; een bezwaar  is 

het echter, dat de overdekte speelplaats niet anders dan door  het 

gymnastiek-lokaal bereikt kan worden. 

n beide ontwerpen is de onderwijzerswoning echter  te groot. 

Open plaatsjes, zooals er  een voorkomt in beide ontwerpen, 

verdienen in plannen als deze geen aanbeveling en hadden ver-

meden moeten worden. 

n ontwerp B zijn onderdeelen der  school in de onderwijzers-

woning gebouwd, hetgeen niet aanbevelingswaardig is. e op-

lossing zooals ontwerp A die geeft, is daarom beter. 

t ontwerp der  gevels geeft blijke n van talent, het geeft echter 

geen oplossing van de gestelde vraag. e gevels zijn veel te 

grootsch en te rij k opgevat en het gebouw draagt niet het karak-

ter  van een dorpsschool. 

t teekenwerk is zeer  goed, en de uitwerkin g van het plan 

verdient veel lof. 

o  'k hou er één. e vorm der  schoollokalen is van 

dien aard, dat geen goede plaatsing der  banken verzekerd wordt, 

n den gang was een voorportaal gewenscht geweest. 

e onderwijzerswoning is grooter  dan noodig is, en heeft eigenlijk 

zelfs twee zolders. e geheele planverdeeling schijnt niet genoeg-

zaam overdacht te zijn. 

e gevels zijn vri j  goed voor  een dorpsschool, maar  de te 

breede dammen tusschen de ramen, staan de goede verlichtin g 

in den weg. 

o «Onderwijs'''(met *). n dit ontwerp zijn de lokalen zeer  goed 

gelegen en zeer  goed verlicht, maar  privaten en urinoir s zijn niet 

in dat verband met de schoollokalen geplaatst, hetwelk het 

programma bepaald voorschrijft . r  zich niet aan dien eisch 

te houden, zoodat veel bezwaren konden worden vermeden, heeft 

de ontwerpen veel voor  gehad op de overige mededingers. 

e onderwijzerswoning is voor  het doel te grootsch opgevat; 

op de bovenverdieping zijn o. a. meer  lokalen ontworpen dan 

gevraagd zijn. e trappen zijn flink  en zijn goed gelegen. Een 

genoegzaam aantal vasten kaste ontbreekt. 

e gevel van de school heeft zeer  goede eigenschappen en 

het voor  een dorpsschool wenschelijke karakter . 

e onderwijzerswoning geeft een aardige oplossing voor  een 

villa , maar  draagt niet het karakter  harer  bestemming. t 

teekenwerk is goed. 

o tiArs tonga vita brevis". e plaatsing der  schoollokalen 

is goed; het middelste der  drie zal echter  niet goed genoeg ver-

licht kunnen worden. e voorsprong van het middenlokaal werkt 

bovendien niet ten gunste van de verlichtin g van de twee overige 

lokalen. e hinderlijk e invloed van dien voorsprong had eenigs-

zins vermeden kunnen worden door  de privaten, enz., als afzon-

derlijk e aanbouwen te ontwerpen. e voorgestelde oplossing in 

dit plan is niet de beste. 

e ontwerper  heeft, hoewel dit niet in het programma werd 

gevraagd, een spreekkamer aan de schoollokaliteiten toegevoegd. 

l het niet valt te ontkennen, dat deze gewenscht is, zooals 

ook in de memorie van toelichting wordt gezegd, zoude zij  even 

goed in dit plan kunnen vervallen. Bij  het ontwerpen is blijkbaa r 

te veel waarde gehecht aan eenen symmetrischen plattegrond, en 

daardoor  is de geheele inrichtin g eenigszins te groot geworden, 

vooral de gangen. e ingangen hadden, ter  besparing van ruimt e 

in de zijgevels ontworpen kunnen worden. Eén zoude daaren-

boven voldoende zijn geweest. 

e onderwijzerswoning is goed en geheel naar  eisch. 

e gevel is eenvoudig van opvattin;; en voldoet aan de eischen 

die men aan een dorpsschool stelt. Slechts moet worden opge-

merkt , dat de dammen tusschen de ramen eenigszins hinderlij k 

zijn voor  eene goede verlichting. 

t teekenwerk is zeer  goed. 

t wordt door  ondergeteekende erkend dat in het programma 

voor  deze prijsvraa g geen bindende bepaling is gemaakt omtrent 

de ligging van het gebouw wat betreft de windstreken. Op geen 

der plannen zijn deze dan ook opgegeven, dat jammer is, als van 

zeer  veel invloed zijnde op de planindeeling. 

t verschil van verdiensten der  beide plannen «Onderwijs" 

(met *) en > Ars longa vila brevis" is volgens ondergeteekenden zeer 

gering. Ware de ontwerper  van het plan «Onderwijs'" niet luchtig 

heengestapt over  de gestelde eischen voor  de privaten enz., en 

ware het plan gedeeltelijk niet te luxueus opgevat, dan zouden 

ondergeteekenden daaraan den prij s hebben willen toekennen. 

t ontwerp «Ars longa vita brevis" heeft, wat de gevels betreft, 

echter  zeer  goede eigenschappen; het karakter  van een dorpsschool 

is zeer  goed weergegeven, maar  de zucht om een zeer  symmetrisch 

plan te leveren heeft geschaad aan de indeeling en aanleiding 

gegeven tot verspilling van ruimte. 

Een en ander  overwegende stellen ondergeteekenden voor, ten 

! einde tusschen de uitgeloofde prij s en premie eenigszins minder 

verschil te doen bestaan, de prij s te doen bestaan enkel uit de 

som van / —, en deze toe te kennen aan het ontwerp «Ars 

longa vita brevis", hetgeen ondergeteekenden niet zouden hebben 

gedaan indien de gevel niet zulke goede eigenschappen had, en 

de premie van — toe te kennen aan het ontwerp «Onderwijs" 

(met *). 

Amsterdam,  Juni

C. . 

Aan hel Bestuur aer Vereeniging A . A L Z

«Architectura" le's Gravenhage. C. T . J. S . 

Geachte

Naar aanleiding van hetgeen de heer  J. . . t in dit 

blad heeft medegedeeld betreffende ode ontsmetting en de ont-

smettingsinrichtingen"  neem ik de vrijhei d u eenige plaatsruimte 

te vragen om mijne bedenkingen tegen de slotsom van dat l 

in het midden te brengen. 

e voordracht, door der. n bouwraad Schuster  over 

dat onderwerp gehouden en door  den heer t gerefereerd, 

kan geenszins aanspraak maken op volledigheid. Onjuist is met 

name het «hoofddenkbeeld", dat «volkomene vernietiging van 

alle besmettingskiemen in lijf - en beddengoed, zonder  beschadiging 

der stof, alleen is te bereiken door  de besmette goederen gedurende 

een zekeren tijd , welke afhangt van het weefsel en den aard der 

stof, bloot te stellen aan vochtige lucht van hooge temperatuur, 

b. v. ióo° C . ofschoon een nog hoogere graad van hitte,

 C , met het oog op meer  afdoende ontsmetting, te verkiezen is. 

s de woorden »meer afdoende ontsmetting"  bewijzen, dat 

de schrijver  zelf de werking van vochtige lucht van  C. niet 

afdoende acht. t is echter  onbetwistbaar, dat ook het bloot-

stellen van besmette goederen aan vochtige lucht van  C. 

evenmin toereikend is. All e ontsmettingsovens, die ingericht zijn 

voor  de werking van vochtige lucht van hooge temperatuur, ver-

dienen geen vertrouwen, omdat deze lucht zeer  moeielijk, dus 

zeer  langzaam, en bovendien hoogst ongelijkmatig indring t in 

voorwerpen van eenigszins grooten omvang en dichte stof, bijv . 

stij f met kapok gevulde matrassen, of kussens, alsmede omdat 

vochtige lucht de tot heden ontdekte ziektekiemen slechts na 

zéér langdurige inwerkin g doodt. Er  is slechts één doeltreffend 

middel: stoom. 

Zeer  betwistbaar  is echter  de slotsom van den heer , 

dat »de ovens, waarin met stoom van hooge temperatuur  van 

minstens  C. ontsmet wordt, de voorkeur  verdienen hovende 

anderen met lagere temperatuur, op gevaar  af, dat de goederen 

door den ontsmetten stoom in den toestel beschadigd en verzengd 

worden, te meer  daar  toestellen, berekend op een stoomspanning 

van  C , toch dienst kunnen doen voor  de ontsmetting met 

eene temperatuur  van ioo° C , wat omgekeerd niet zou kunnen 

plaats hebben." 

e heer t ziet bij  deze oordeelvelling twee dingen voorbij . 

n de eerste plaats, dat tot dusverre geene pathogene micro-orga-

nismen bekend zijn, bestand tegen de blootstelling aan stoom 

van ioo0 C. gedurende hoogstens een half uur. Gebruik t men 

desniettemin een toestel, ingericht voor  stoom onder hooge span-

ning, dan begaat men de dubbele fout, zich grootere onkosten op 

den hals te halen, eensdeels omdat de laatstbedoelde toestellen 

met afzonderlijken stoomketel zeer  samengesteld en daarom zeer 

duur  zijn, anderdeels omdat het gebruik van die toestellen onver-

mijdelij k leidt tot verlies van arbeid. e nog bij  sommigen over-

geblevene voorliefde voor  het gebruik van toestellen met stoom 

onder  spanning is alleen te verklaren uit het langdurig ontbreken 

van een toestel, waarin stoom van minstens ioo° C. met zeker-

heid en in gelijkmatige verdeeling door de geheele ontsmettings-

ruimte in onafgebroken stroom de besmette goederen omhulde en 

doortrok . Zulk eenen toestel heb ik echter  bedacht en daar-

mede is de hoofdgrond voor  de voorkeur, die de heer t nog 

verdedigt, vervallen. t eenige voordeel is, dat bij  het werken 

met stoom onder  spanning de ontsmeltingstijd een weinig korter 

kan zijn, dan bij  het werken van mijnen ontsmettingsoven; maar 

dat tijdsverschil is hoogst gering, voor  de praktij k onbeduidend, 

en wordt in ruime mate opgewogen door  het groote verschil in 

prij s ten voordeeie van mij n oven, die voor  minder  dan de helft 

van den prij s der  andere ovens kan worden geleverd en door een 

eenvoudigen arbeider  kan worden bediend, zonder  dat concessie 

behoeft aangevraagd of bijzondere voorzieningen getroffen behoeven 

te worden. 

n oven kan worden geleverd in elke verlangde grootte en in 

eiken verlangden vorm, vast opgesteld, of vervoerbaar, uitnemend 

geschikt zoowel voor  elk bacteriologisch laboratorium , of elke 

chirurgische operatiezaal (tot het steriliseeren van verbandstukken), 

als voor  het grootste hospitaal of de grootste stad. 

e heer t meent ten slotte ten onrechte, dat mij n oven 

niet zou kunnen dienst doen voor  de ontsmetting door  stoom met 

eene temperatuur  van bijv . 0 C. Wanneer  men zoodanigen 

stoom verlangt of wanneer  te eeniger  tij d eene ziektekiem ont-

dekt mocht worden, die bestand is tegen de werking van stoom 

van  0 C. en eerst gedood wordt door stoom van  of

C , d. w. z. eene stoomspanning, waartegen geen enkel van de 

tot dusverre bekende onschuldige micro-organismen bestand is, dan 

behoef ik slechts eene stoomklep te laten maken in de afvoerpijp 

van mij n oven. 

Onder  alle omstandigheden blijf t dus mij n ontsmettingsoven de 

geschiktste voor  de praktij k der  ontsmetting, èn wegens zijne 

doelmatigheid, èn wegens zijne eenvoudigheid en goedkoopheid. 

Beleefdelijk dankende voor  het opnemen van dit ingezonden 

stuk, noem ik mij , met achting, 

Uw dw. dienaar, 

Prof . G. VA N E . 

Utrecht,  Juli

r  de vereeniging van Voorstanders eener  Nederl. Octrooiwet 

is het volgende adres ingezonden aan Z. . den , met af-

schriften aan Z. Ex. den r  van Waterstaat, l en 

Nijverheid en aan de Eerste en de Tweede r der  Staten 

Generaal. 

Geeft met den diepsten eerbied te kennen de Vereeniging van 

Voorstanders eener  Nederlandsche Octrooiwet (goedgekeurd bij 

. Besluit van  Apri l  Stbl. N°.

t sedert de afschaffing in  der  Wet van  omtrent 

het verleenen van uitsluitende rechten op uitvindingen en verbe-

teringen van  en Volksvlijt, de Nederlandsche uitvinder 

voor  zooverre betreft de door hem gedane uitvindingen en ver-

beteringen hier  te lande niet meer  door  de wet wordt beschermd; 

t reeds sedert lang in nagenoeg alle beschaafde landen van 

Europa en Amerika , alsmede in Japan, Transvaal en Engelsch 

, Octrooiwetten bestaan ter  bescherming van den zooge-

naamden industrieelen eigendom, en dat ook in Zwitserland tot 

nu toe, met Nederland en Griekenland in dezen de eenige uit-

zonderingen in Europa, het tot stand komen eener  Octrooiwet is 

gewaarborgd; 

t het stelsel van Octrooien niet de minste overeenkomst heeft 

met het stelsel van bescherming van handel en nijverheid gelijk 

nog steeds door sommigen, zeer  ten onrechte, wordt beweerd, 

getuige Engeland, de bakermat van den vrijhandel , waar  nog 

t geleden de bestaande Octrooiwet is gewijzigd om het nemen 

van Octrooien op nieuwe uitvindingen te vergemakkelijken; 

t bij  de afschaffing der  wet van  zooals uit de debatten 

der Tweede r blijkt , de verwachting werd uitgesproken, 

dat Nederland in deze baanbreker  zou zijn en spoedig alle andere 

landen zouden volgen; dat onze indu trie, ontdaan van de haar 

knellende banden, zich met ongekende kracht zou ontwikkelen; 

dat zelfs, zoolang nog niet ook elders de Octrooien waren afge-

schaft, buitenlanders Nederland bij  voorkeur  zouden kiezen als 

het land om hunne industri e te vestigen; 

t de uitkomsten sedert  ten duidelijkste hebben doen 

zien, dat deze verwachting ten eenemale ongegrond was; dat 

overal de octrooiwetten zijn blijven bestaan, ten voordeeie van 

de maatschappij  gewijzigd of wel waar  zij  nog niet bestonden 

nieuw ingevoerd; dat de industri e in landen met octrooiwetten 

veel grooter  vlucht heeft genomen dan in Nederland en er  van 

overbrenging van buitenlandsche industrieën naar  hier  te lande 

tot nog toe niets of zeer  weinig te bespeuren is; 

t het iu stede van stil te staan bij  onzekere voorspellingen 

die gebleken zijn onjuist te wezen, en algemeene beschouwingen 

over  den aard van het recht waarop de uitvinder  aanspraak 

maakt, beter  is een oog te slaan op den feitelijken toestand 

onzer  nijverheid en den tastbaren invloed van octrooiwetten in 

andere landen, op de vlucht die de nijverheid vermag te nemen, 

wanneer  de uitvinder  de zekerheid heeft de vruchten zijner  uit-

vinding te zullen plukken; 

t de Wet van  in velerlei opzicht hoogst gebrekkig was 

en bij  gevolg uit de werking daarvan niet kan worden afgeleid, 

dat er  in Nederland geen of weinig behoefte bestaat aan eene 

bescherming van den zoogenaamden industrieelen eigendom; 

t het wel is waar  den Nederlandschen uitvinder  vri j  staat 

— dank zij  de toetreding van Nederland tot de internationale 

overeenkomst tot bescherming van den industrieelen eigendom, 

gesloten te Parij s den t  — in andere landen 

octrooi te nemen op zijne hier  gedane uitvindingen, maar  dat 

daaraan in de meeste gevallen voor  hem te groote kosten en 

moeite verbonden zijn en onze eigene nijverheid daarmede al zeer 

weinig gebaat is; dat het verder  nog te bezien staat of dit recht 

niet weldra zal worden afhankelijk gesteld van de mogelijkheid 

buitenlandsche uitvindingen ook hier  te lande te octrooieeren; 

t eene bescherming van het handels- en fabrieksmerk, hier 

te lande geregeld bij  de Wet van i  den uitvinder 

en dien tengevolge ook de nijverheid in dit opzicht volstrekt 

niets kan baten, da  door  deze wet niet de zaak zelve maar 

slechts den naam en het merk van den handelaar  of fabrikan t 

wordt beschermd; 

t wat betreft eene bescherming van den intellcctueelen eigen-

dom de letterkundige eigendom in tegenstelling met den indus-

trieelen eigendom, in Nederlend reeds sedert lang wordt erkend 

en beschermd, en door de Wet van  Juni  aan den auteur 

zelfs een recht op zijn werk wordt toegekend gedurende vijfti g 

jaren na de eerste uitgave; 

t eene goede Nederlandsche Octrooiwet niet alleen in het 

belang is van den Nederlandschen uitvinder , maar  nog veel meer 

in dat van het algemeen, daar  zij  nieuwe kracht en steun zal 

geven aan de ontwikkelin g onzer  nijverheid. Want in een land, 

waar  geen octrooiwet bestaat, missen nieuwe industrieën hunnen 

krachtigsten grondslag en toont het kapitaal zich huiverig zijn 

steun daaraan te verleenen; 

t door  een juiste regeling eener  octrooiwet aan zeer  vele 

der door  de tegenstanders geopperde bezwaren kan worden te 

gemoct gekomen, spruitende de meeste dier  bezwaren voort uit 

de onvoldoende wettelijke regeling zelf en geenszins uit de toe-

passing van het rechtvaardige beginsel der  bescherming van den 

industrieelen eigendom; 

n waarom de voornoemde Vereeniging zich wendt tot 



Uwe t om hare aandacht te vestigen op de dringende 

behoefte die e'  bestaat tot dc zoo spoedig mogelijke invoering 

eener  goede octrooiwet voor  Nederland cn zijne . 

'tWel k doende enz. 

, De  crecniging van Voorstanders 

 Juni  eener  Octrooiwet. 

Namens het Bestuur: 

A . , Voorzitter. 

.  W . , 

G. A. A. . 

. C. . 

. VV. E. E 

e Vereeniging van Nederlandsche Steenfabrickanten heeft zich 

met het volgende adres gewend tot Zijn e t den : 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Vereeniging van 

Nederlandsche Steenfabriekanten, dat zij  zich verplicht acht, Uwe 

aandacht tc vestigen op den voortdurend ongunstigen toestand, 

waarin dc steenfabrieken verkeeren. 

l sedert  de productie met ruim  is verminderd, en 

er  reeds  fabrieken zijn opgeheven of stilstaan, blijf t de kwijnende 

toestand voortduren, en zal dit noodwendig tengevolge hebben, dat 

weldra nog meerdere fabrieken niet meer  kunnen werken. 

e eenmaal zoo bloeiende, echt nationale nijverheid zal dan 

in Nederland wel niet tot het verleden behooren, doch blijven 

voortkwijnen . 

r  haar  bloeiden nog voor  korte jaren dc veenderijen, hadden 

scheepswerven werk, was de binnenlandsche scheepvaart levendig 

en hadden mattenfabrieken en andere bedrijven, die er  aan ver-

bonden zijn. voldoende vertier. 

Uit de statistieke gegevens, voorkomende in het verslag onzer 

Vereeniging over  blijkt , dat er  in  gemaakt zijn : 

Waalsteenen

Steenen aan den n . .

» aan n en Vecht

» in Friesland en Groningen . .

» in Braband en g . . .

1) in Zeeland

welk getal veilig op  kan berekend worden, omdat in 

bovenstaande opgave niet alle fabrieken begrepen zijn. e hoe-

veelheid steenen vertegenwoordigt het werk van  arbeiders 

op de fabrieken, aan wie ongeveer  aan werkloon wordt 

betaald, en een turfverbrui k van  tonnen. n vervener 

komt hiervan ten goede f  Aan scheepvracht ontvangt 

de binnenlandsche schipperij  van de tur f ongeveer ƒ  en 

van de steenen ƒ t verbrui k van rietmatten bedraagt 

ongeveer  stuks. 

Steen- cn turfindustri e hangen nauw te zamen. Beide vinden 

nagenoeg uitsluitend in eigen land haar  débouché. Waar de eerste 

kwijnt , leidt ook de tweede een kommervol bestaan. Zij  staan en 

vallen met elkander. Aan den bloei onzer  industri e ontleenen de 

Uiterwaarden haar  grootste waarde. 

s voor  jaren hebben wij  ons tot de g gewend, en 

mochten — wij  moeten dit dankbaar  erkennen — veel steun 

ondervinden. 

e baksteen werd, waar dit slechts eenigszins mogelijk was 

preferent verklaard. 

Basalt alleen gebruikt, waar  dit onvermijdelij k was. 

Toch blijk t hoe langer  zoo meer, dat die hulp niet afdoende is. 

Groote hoeveelheden baksteen en van zeer  slechte qualiteit 

worden jaarlijk s vooral uit België ingevoerd; aanzienlijke partijen 

zwem- of drijfsteen komen uit d over  onze grenzen. 

e invoer uit België bedroeg alleen in de laatste dri e jaren 

gemiddeld n of een waarde van ƒ

t vertegenwoordigt den arbeid van  fabrieken van gemid-

delde grootte, het werk van ongeveer  arbeiders aan die 

fabrieken, een turfverbrui k van omstreeks  tonnen, behalve 

den arbeid van zoovelen, die door scheepvaart of andere werk-

zaamheden daaraan verbonden zijn. 

n die behoefte kan door de inlandsche nijverheid voorzien 

worden. t geldt hier  geen gelijken strijd . Voor  ons fabrikaat 

een uitweg van eenige beteekenis naar  het buitenland te vinden, 

is zoo goed als onmogelijk. Bij  herhaling hebben wij  het beproefd. 

maar d heeft onze steenen niet noodig. België evenmin. 

En toch moeten wij  het aanzien, dat vooral België met zijn over-

productie van zeer  slechte qualiteit onze markt komt bederven. 

Waar die steenen op de n niet worden toegelaten, 

worden zij  in massa voor  den particulieren bouw gebruikt. 

s het dan niet billijk , vragen wij , dat een nijverheid, zoo groot 

van omvang, waarmede zooveel bronnen van welvaart nauw aan-

ée'nhangen, zoo echt nationaal, die grondstof en brandstof in eigen 

bodem vindt, alleen bijn a in eigen land débouché heeft en aan 

duizenden brood verschaft, waar zij  sedert jaren een kwijnend 

bestaan lijdt , geholpen wordt? 

Velen in ons land dringen tegenwoordig aan op beschermende 

rechten op gefabriceerde goederen. 

Wellicht vindt dit weerklank bij  de . n die 

rechten op eenig fabricaat geheven worden, dan zijn wij  over-

tuigd, dat ook onze industri e daarvoor in aanmerking mag komen. 

Een inkomend recht zou volgens onze bescheiden meening op 

buitenlandschen baksteen ƒ  op zwem- of drijfsteen f  en 

op iron-brick s  — per n moeten bedragen. 

Namens de Vereeniging van Nederlandsche 

Steenfabriekanten: 

(get.) S V A N . 

Nrmegen,

 Juni  » JACs. N , Secretaris. 

e uitslag van het te Amsterdam door  leerlingen van de -

school voor  kunstnijverheid afgelegd eindexamen is als volgt: 

Vier  candidaten namen daaraan deel, welke allen slaagden. 

t zijn de heeren J. Bokhorst, geb te ; A. V. Olterdissen, 

gcb. te ; . J. T . , geb. te Schiedam en J. . 

Schroder, geb. te Waardenburg (Pruisen.) 

Voor het eindexamen der  afdeeling voor  kunstnaaldwerk was 

slechts ééne candidate, . . A. C. E. Brouwer, aan wie het 

einddiploma werd toegekend." 

Gelij k men weet, werd door het lid der  Tweede r a 

Nieuwenhuis, bij  die r een voorstel van Wet ingediend tot 

het nemen van maatregelen tegen de gedwongen winkelnering. 

n zijne memorie van toelichting zegt hij  o. a.; s het is 

geconstateerd dat de gedwongen winkelnering bestaat. n weet 

met zekerheid dat zij  voorkomt in Veenkoloniën, op de Steen-

fabrieken, alsook te Tilburg. " 

e Vereeniging van Nederlandsche Steenfabriekanten, Voor-

zitter dc heer  Nicolaas van , Secretaris de heer  Jac. 

, met bevreemding kennis genomen hebbende van 

die bewering, verzoekt ons mede te deelen, dat uit een nader 

onderzoek in dc verschillende  waar de steenfabrieken 

gevestigd zijn, gebleken is, dal gedwongen winkelnering op de 

steenfabrieken  beslaat. 

, VACANT E , ENZ. 

n heer  Jos. Th . J. Cuypers te Amsterdam viel vanwege den 

Paus de onderscheiding ten deel benoemd te worden tot ridder 

der St. Gregorius-orde. 

e ingenieur  van den Waterstaat Ph. W. van der  Sleijden is van 

Zutphen naar  Nijmegen verplaatst, dc ingenieur . N. n van 

Zwolle naar  Zutphen en dc ingenieur . VVortman van Nijmegen 

naar  Zwolle. 

e h.'cr  Ed. G. . Cuypers is tot eerelid benoemd van de 

Akademie van Beeldende  te Weenen, 

e heer  G. N. , bouwkundig ingenieur, is van af  Juli a.s. 

tot  Sept.  bij  beschikking van den r  van Binnenland-

sche Zaken in dienst gesteld ten behoeve van en het toezicht op 

de gedenkteekenen van vaderlandsche geschiedenis en kunst. 

Tot directeur  van de nieuwe gemeentelijke gasfabriek te 's -

togenbosch werd benoemd de heer  P. Bolsius, directeur  van de 

bestaande fabriek aldaar. 
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exploitatie der u van de Vol Trnvem 

 NATllRL . ASPHAL T 

Beltwe g No . 3. 
VA E S 

Gecomprimeerd e Asphaltwejrei i en dit o Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , SkatiniMtinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Majrazijnvloercii . Gangen Veranda' s Hrnsr - en Dakbe-
dekkingen , Iteton Fiimleeriiigeu , Stallen , enz., enz,, enz. 

Voor inlichtingen omtrent liet leugen van Vloeren, Bedekkingen en 
aan liet r  iler  fabriek, Beltweg 8,

Een A G E N T , tevens  eener 
, wenscht wegens uitbreidin g 

der laatste, zijne technische agenturen over 
te'doen. Volgens overeenkomst met de be-
treffende fabrikanten, kunnen alleen techni-
sche personen in aanmerking komen. Franco 
brieven onder  het motto: »Technische Agen-
turen"  bij  de boekverkoopei's . T & 
ZOON te  4799 

li ! 

E T & . 
Vertegenwoordiger s van JOS, F. EBNER te Londen , 

 en 
T E  E N, 

- GLASMOZAIE K -

 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

Togen allo weersgesteldheid bestand zijnde en afwaschbaro 
gepatenteerde en bekroonde 

N EN G . 

S a  T E G E N . 

Verwe n voo r facmlon , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E . 

Goedgekeurd en aanbevolen door de Academie van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

te T 
 V A N 

i nge lsche Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

, 

Gouden on Zi lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
e inrichtingen waarvan reeds

in Nederland geplaatst zijn, munten uit door 
wlititteit en zeer nette bewerking. 

G A G E N T 

. S. .
K O N I N K L I J K E M A G A Z I J N E N 

VA N

 St.  Breestraat,

Telephoon A'° .
n te bezichtigen in hel Tentoon-

stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,
nixstraat en St. Anthonie Breestraat C
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N der
Stoomboot  zijn voornemens op den 

 Juli  des namiddags ten i\ ure in 
het gebouw der  Nederlandsche Stoomboot 

j  aan de Boompjes n°.  te -
dam, bij  openbare inschrijvin g A A N T E -

: 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op 
g den  Juli  des voormid-

dags len  precies. 
e Teekeningen en Bestekken liggen van 

af den  Juli ter  visie aan het kantoor 
 de Nederlandsche Stoomboot j 

bovengenoemd, en  van af dien datum 
Bestek  Teekeningen verkrijgbaa r  ad
bij  den Architect A. V A N N V A N 

ZN . , Schiedamschen Singel n°.
bij  wien tevens nadere inlichtingen zijn te 
bekomen. 

Op Zaterdag  Augustus  zal te Dom-
burg worden : 

t bouwen van een 
S aldaar. 

Aanwijzin g in loco, op Zaterdag  Juli 
en g  Juli a.s. des namiddags te 
 ure. 

n te bekomen bij  den architect 
J. J. V A N , t 
N° .  te 's Gravenhage, 's morgens van 

 uur. 
Bestekken en teekeningen zijn tegen beta-

ling van — (van  Juli a. s.) verkrijg -
baar  bij  de n V A N  & 

, boekhandelaren te
en bij  voornoemden architect. 

W. F. WEIJNTJES, 
l 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent voor n .

„  „  A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaame ver-
strekt worden.

E T  O . 

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS:

 en
g Groote voorraden. 479°JJ 

Plannen, Teekeningen, enz. 

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

t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en swam. e 
b -werking 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.

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

Oelleve op Voornaam eu Adres te letten. 

GEBOUW E G VAN E J TOT G 
. 

Geheel e Waterleidinge n i n gebouwe n i n verbindin g met 

A TE , N E TE , E , , ENZ. 
Voor  het oppersen, filtreeren en verdeelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwaterreservoirs.
e voordeelen van dit systeem zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over  een 

willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 
— Adressen waar  dit systeem hier te lande is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

(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. 
VANG . S - EN E ,  toestellen, de 

N & , ) OELOFFZEN & , 

; , . E -

WEN- EN ,  toestellen. T VOO , Vossius-

straat. — e  W . , (huis).  A . OL , (huis). — . 

, (huis). N . OLLEGE -

Z .  de . , (huis).

WlTTEVEEN , (huis.) T  ONS." - . . 

. T .  de A N E E U L E N, 
(kantoren). 

. — E . 

e , (huis). — . VAN , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . J.  W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de  VAN 

OON & , (kantoren).  VA N , t (huis). — 

N VAN N VA N E L L e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r  VAN OON, d , (Ventilatie).

e . J. W. . (villa). 

e . J. ÜSTE, , (huis). 

N VA N T . e . P. , (villa). 

 A . AL Z . , Architect. 

1 
Nieu w te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t - 15000 M s 

E . 

e . . J. , (villa). 

Y &  C 0 . , nieuwe winkel en magazijnen. 

W E G N E R & M O T T U . T I I , A, DE K O S T E R , d t 82 . 



Uitgave van de Erven  van r  fcZoon Amsterdai  van2i Jlcli  18S8. 

 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. 

: t Amerikaansche landhuis. — Avondkout over  het schoone. 
— Verslag van de vergadering derNederl, , ter  bevordering van Nij -
verheid,  Juli , vervolg van nummer  — Prijsvragen. — Binnenland-
sche berichten. — Vraagbaak. — Atloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uil  bladzijden en plaat: Amerikaansche . 

T E S 
naar eene pr i jsvraag ; ui tgeschreven door het 

t i jdschrif t „ T h e Amer i can A r c h e c t ." 

8ste Jaargang N ° . 29. 
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t voorstel van 

het t Schiedam, luidende: e j  draagt bij 

eene som van duizend gulden, wanneer  door de g wordt 

opgericht een proefstation voor  bouwmaterialen, kwam daarop in 

behandeling. Na eenige discussie wijzigde Schiedam het voorstel 

als volgt: dat de j  bijdraagt eene som van f

wanneer  door  de g in  een aanvang is gemaakt met 

het oprichten van een Proefstation voor  Bouwmaterialen. t voor-

stel werd aangenomen. 

t groote meerderheid werd daarop het voorstel van het 

departement Arnhem verworpen, om andermaal een prijsvraa g 

 uit te schrijven voor  een octrooiwet. t votum viel, daar  er  zich 

reeds eene vereeniging had gevormd om die wet te verkrijgen . 

t departement Groningen had het volgende voorstel ingediend : 

e Algemeene vergadering, overwegende, dat verschillende vak-

ken van kunst- en handwerksnijverheid meermalen worden uit-

geoefend door  onbekwame personen, en dit de ontwikkelin g der 

; nijverheid kan tegenwerken, noodigt het r  uit, het 

daarheen te leiden, dat in de Algemeene vergadering in het jaar 

j  eene commissie mcerendeels van vakmannen worde benoemd, 

 tc onderzoeken wat in deze kan gedaan worden om dien toe-

stand te verbeteren, daarvan met bekwamen spoed rapport uit te 
1 brengen en dit aan de verschillende departementen mede te deelen. 

n meenden, dat het bezwaar  in hoofdzaak betreft de 

kunstnijverheid : den werkman ontbrak veelal voldoende kunst-

ontwikkelin g om de overigens technisch goede voortbrengselen 

goed te versieren. Om kunstzin aan ie moedigen werd niets beter 

geacht, dan dat plaatselijke commission uit de departementen 

zich beijveren verbetering aan te brengen. e kan men de 

noodige inlichtingen verkrijgen aan de a van kunstnijverheid 

te Utrecht en te . 

Groningen wenschte, zooals bleek, paal en perk te stellen aan 

een toestand, waarbij  iedereen als meester  kon optreden, en alles 

blijf t zooals het was. 



Er werd besloten dit onderwerp op een volgende bijeenkomst, 

nog deze week nader  te behandelen. 

e beslissing omtrent de in  ingekomen antwoorden op 

prijsvragen was als volgt: 

 Toestel tot kamerverwarming. 

l van een toestel als boven. 

e commissie van beoordeeling, allen lof brengende aan de 

kunstvaardigheid van het smeedwerk, adviseert geen bekroning 

toe te kennen. 

k voor  het aanleggen en behandelen van plantsoenen 

in openbare wandelplaatsen enz. 

n meenden dat geen bekroning kon worden toegekend, 

daar  de verhandeling ten eenemale zou moeten worden omgewerkt. 

t deze adviezen had de vergadering zich vereenigd, die tevens 

bepaalde, dat o. a. de volgende prijsvragen wederom zouden worden 

uitgeschreven: n°.  handboek voor  plantsoenen, mits beant-

woordende aan de eischen der  praktijk ; n°. . 

Op Woensdag  Juli werd ten  ure de algemeene verga-

dering geopend. e heer  Evekink sprak over  onderwijs in han-

denarbeid, en concludeerde, dat het op den weg der j 

lag dit or.denvijs te steunen en de invoering er  van op de lagere 

scholen te bevorderen. 

t voorstel van den heer  van Eeden, om de hier  te lande te 

veel genegeerde zaak bij  de departementen in behandeling te 

brengen, werd gesteund door  den, heer  Evekink, cn aangenomen. 

t onderwerp «huisvlij t als middel tot volkswelvaart"  werd 

ingeleid door  den heer  van Eeden. j  wees op de sporen van 

oud-Nederlandsche kunstvlijt , door hem gevonden op Wieringen 

en te Bergen in Noordholland, en vertegenwoordigd op de tentoon-

stelling in de . j  noemde den naam k als 

die van den man, die nog bezield is met de oude liefde voor  de 

nationale houtsnijkunst. Te Zandvoort was een magazijn van 

kunstvlijt-producte n der  bevolking aldaar.  drong sterk bij  de 

leden aan. om in eigen krin g na te gaan wat er  aan huisvlij t 

wordt gedaan en door  wie, en hem de personen te noemen. 

r  de vergadering werd aangenomen, dat de . door  museum 
en departementen werkzaam behoort te zijn tot bevordering van 
huisvlijt . 

Ten slotte betoogde de heer  van Eeden de wenschelijkheid, dat 
de Nederlandsche zilversmeden worden aangemoedigd om den 
oud-Nederl. stijl te bestudeeren en daaraan hun motieven te ont-
leenen, omdat de Nederl. kunstproducten in dien stijl door  het 
buitenland gretig gewild zijn. Ook hiermede vereenigde zich de 
vergadering. 

e heer  J. J. van Nieukerken leidde het ontwerp «Veredeling 
van het ambacht"  in, in verband met het reeds gemelde voorstel 
Groningen. j  wees op den tegenwoopdigen drang, om het 
vroegere gildewezen op onze . toe te passen; het zou echter 
voor  onzen tij d onbruikbaar  zijn. Wel achtte hij  het afleggen van 
proeven van bekwaamheid zeer  gewenscht, zoowel voor  den patroon 
als voor  den werkman, waardoor  meer  invloed zou worden toe-
gekend aan bekwaamheid, dan tot nu toe aan kapitaal en crediet. 

Na eenig debat weid de wenschelijkhjid erkend voor  de -
schappij, om werkzaam op te treden door de benoeming van eene 
commissie, en ten slotte besloten, directeuren uit te noodigen zich 
in verband te stellen met Art i et e te 's Gravenhage, bij 
het nemen van maatregelen. 

Op de vergadering van den n werden tot leden der  Com-
missie voor  het rapport over  rookvrij e verbranding enz. benoemd 
de heeren . Sijmons te , . van der t te , 
en J. G. b te Breda; voorts werd het besluit bekrachtigd,om, 
wat betreft de veredeling van het ambacht in overleg te treden 
met Art i et e te 's Gravenhage, omtrent de benoeming 
van eene Commissie van onderzoek. 

n plaats der  directeuren, de heeren J. F. W . Conrad, Jhr. F. 
Backer, A . C. n en F. A . T . , werden gekozen de 
heeren . j . C. r  te , G. A. A . g te 
Bussem, . . de n te m en A . . de Sturler  te . 

n  zal de vergadering worden gehouden te . 

t k t van s Afdeeling Nederlandsch 
e te Batavia looft behalve een diploma een prij s van Vij f 

d Gulden uit voor  eene door eene jur y ter  bekroning 
voor  te dragen: 

«Practische handleiding tot toepassing van de gezondheidsleer 
bij  het bouwen in Nederlandsch "  terwij l de Vereeniging 
tot bevordering der  geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-
lndi e voor  hetzelfde doel eene som van Vij f d Gulden 
daaraan toevoegt. 

e jur y van beoordeeling zal bestaan uit  leden van de voor-
noemde Afdeeling en uit  leden van de bedoelde Vereeniging, 
daartoe door de betrokken Besturen aan te wijzen. 

e handleiding kan in de Nederlandsche, Fransche, e 
en Engelsche talen geschreven zijn en door een ieder  kan aan 
de beantwoording van de prijsvraag worden deelgenomen. 

All e daarop betrekking hebbende stukken moeten vóór of uiterlij k 
op den eersten October  vrachtvri j  ontvangen zijn door  den 
Secretaris van de Afdeeling Ned. e van . . v. . te Batavia. 

e stukken moeten door  eene andere hand dan die des inzenders 
worden geschreven; indien de inzender  vóór de bekroning door 
schrift of op andere wijze zich zal hebben bekend gemaakt, blijf t 
hij , ook bij  bekroning, van den prij s verstoken. Zij  moeten ge-
teekend worden met eene spreuk of een merk en vergezeld gaan 
van een verzegeld briefj e houdende buitenop dezelfde spreuk of 
hetzelfde merk en een kennelijk teeken ter  terugvordering. e 
naam. qualiteit en woonplaats van den inzender  worden in het 
verzegeld couvert vermeld. 

e ontvangen beantwoordingen zullen na de beoordeeling, die 
voor  Apri l  moet zijn afgeloopen, met het verslag van de 
jur y gedurende ééne maand in het gebouw van de Afdeeling voor 
het publiek ter  inzage liggen. 

e niet bekroonde stukken zullen gedurende zes maanden ter 
beschikking blijven van de inzenders. 

e bekroonde handleiding wordt het eigendom van de Afdeeling. 
e inzenders zijn geheel vri j  in de behandeling van de prijsvraag, 

hun wordt echter  in overweging gegeven de te schrijven hand-
leiding zoodanig in onderafdeelingcn te verdeden, dat bij  nadere 
overeenkomst over  een of meer  van die onderdeelen zal kunnen 
beschikt worden. 

. J. ,
J. ,

Een uittreksel uit bovenstaand volledig programma werd reeds 
medegedeeld in het «Bouwkundig Weekblad"  n°.  van  Juli j. l . 

e heer  W . Verweij  Az. hoofd-ingenieur  bij  de Zuid-Afrikaan -
sche Spoorweg , is heden uit Amsterdam vertrokken 
naar  bestemming, Pretoria. 

n loden dezer  is te t overleden de heer  J. J. B. J. 
Bouvij , die zich als industrieel een grooten naam heeft verworven. 

Bij  het restaurceien van 't doophek in de Groote kei k te Zwolle 
heeft men weder eene belangrijke muurschildering ontdekt op de 
linkerzijd e van de pijler s waartegen de predikstoel staat. 

t stuk is , en stelt voor, Christus, gestorven en 
hangende aan het kruis ; boven staan de letters . N. . . Aan 
den voet van het krui s ligt een doodshoofd, terwij l aan de linker -
zijde de moedermaagd en rechts een apostel staat. 

Bij  het bloot leggen is 't geheel weinig beschadigd. 

G j  werd den bouw opgedragen van een winkel 
met magazijn en woning. r  de geeischte ir.deeling was ik 
genoodzaakt eenige ijzeren balken en veel betimmering aan kasten, 
stellingen, enz. aan te brengen. n het bestek legde ik den aan-
nemer de verplichtin g op, het bouwwerk voldoende tegen brand-
schade te verzekeren, hetgeen ook geschiedde. t werk naderde 
zijne voltooiing, toen ik plotseling opgeschrikt werd door  de tijdin g 
dat het gebouw in lichte laaie stond. 

Na den brand kwamen de assuradeuren en werd den aannemer, 
die slechts de opstal verzekerd had, bijna het geheele verzekerde 
bedrag uitgekeerd. 

t houtwerk verbrand of geheel verkoold; de ijzeren balken 
scheef getrokken; de muren ontzet en gedeeltelijk verbrand, dus 
was de toestand van mijn bouwwerk. Afbreken tot aan het tras-
raam was het eenige mogelijke en dan op nieuw beginnen. Zonder 
verdere ongelukken werd de bouw voltooid en nam de patroon 
zijn huis in bezit. Wij l de vertraging der  oplevering te wijten was 
aan overmacht, werd den aannemer geene boete berekend. 

k diende bij  den patroon mijne nota in, berekend naar  de 
aannemingssom, verhoogd met een billij k bedrag voor  honorarium 
mijner  diensten bij  den herbouw. k vermeende hiertoe gerechtigd 
te zijn, te meer  daar  het salaris van den opzichter  voor  mijne 
rekening was. 

k je wel, zegt de patroon, is het al niet erg genoeg, dat ik 
vier  maanden later  in mij n huis kom? k betaal u geen cent meer 
dan de overeengekomen procenten, berekend naar  hetgeen mij 
den bouw kost. 

e aannemer wilde mij  van zijne assurantiepenningen niets af-
staan, want, zeide hij , neemt u mij  niet kwalijk , maar  ik heb uwe 
diensten niet ingeroepen. k heb geleverd wat ik aangenomen heb. 

t ik derhalve de dupe zijn, van een ongeluk, waarvan ik 
het minst de schuld heb? A N VA N . 

 Juli  - t opstellen van Oud-Nederlaiulsclie bouw-
fragmenten, den aanleg van eene Vechtwaterleiding, het maken eener  inrich-
ting ten behoeve van de plaatsing van een uurwerk en het leveren en 
plaatsen van leuningen op de trappen, een en ander  ten behoeve der 

m gebouwen te Amsterdam. g . Vlasman te 
Amsterdam, ƒ  J.  Boekholst te id., /  Timmer  &  Furst-
ner te id., /  C. J. s Jzn. te id.,  C. Alberts te Nieu-
wer-Amstel, . Crouwel te Amsterdam,/  C. J. s 
le id.,

e Portland-Cement-Fabriek van 
F & E 

 Blebrle h

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

 Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  j;iar . 
s in de voornaamste steden. 

t_ 

 f 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

W. F. WEIJNTJES, 
 b./h. n

Agent voor n s &  Co.
„  A.Jandges te

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

LICHTDRUK. 
Goedkoopste reproductie 

L VAN 

L I C H T D R U K , 
 Joh. G. stemle r Cz.

 goedkoo p Doortrek-papie r 

p rol , van  bij , a ƒ

. 
, 

-

G Amsterdam

 Antwerpen

Steeds voorhanden N 
PAA  V E N .

E T &  C i e. S| 

 PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS: ! 

 en
 Groote voorraden.

m 

\V1 

,0 K

J H. DE VRIES, 

Specialitei t in

 en  worden 
op franco aanvrage toegezonden. 

^ Fabriek van l _ ., , . 
 voor  Plafond- en Wand-

bepleistering. 

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

, 8 l 6 , A S L T W E . 
„CARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

48.7 

Systeem  &  POST. 

Zelfregulerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie . 

Vertegenwoordige r D. S. M.  Amsterdam . 
Telegram-adre s K A L K E R U Z E R W A R E N A M S T E R D A M .  352, 



e Vereeniging E -
E E VOO -

, erkend bij k besluit van 
 Juni  zal op g  Juli

: 

z

Aanwijzin g in loco op g  Juli , 
des voormiddags ten 11 ure. 

Teekeningen en Bestek liggen van af 
 Juli ter  inzage, ten kantore van den 

notaris , te  en 
zijn van al  Juli , tegen ƒ  per  stel 
verkrijgbaa r  bij  den architekt . A. , 
Singel  bij  wien tevens 
nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

Op  Juli  des voormiddags 
te elf uur, in het logement >>E OELEN te 

 van 

een G en 
vij f V A S T E , 
ten behoeve van den tramweg van Amster-
dam naar  Edam. Bestek en teekening zijn 
tegen betaling van /'  van af Vrijda g 

 Juli verkrijgbaar , ten kantore Spuistraat 

Op Vrijda g  Juli  des voormiddags te 
twaalf uur, in het gebouw der A A T -

J TOT G OUW-
, , te  van: 

dri e , 
ten behoeve van den tramweg van Amster-
dam naar  Edam. k en teekening zijn 
tegen betaling van ƒ o  van af Vrijda g 

 Juli verkrijgbaar , ten kantore Spuistraat 

Op Zaterdag  Augustus  zal in het -
huis te  worden : 

t bouwen van een 
S aldaar. 

Aanwijzin g 111 loco, op Zaterdag  Juli 
en g  Juli a.s. des namiddags te 
 ure. 

n te bekomen bij  den architect 
J. J. V A N , t 
N° .  te  'smorgens van 

 uur. 
Bestekken en teekeningen liggen ter  inzage 

in het «Pavil joen"  te  in het l 
»de Flandre" e t te
en zijn tegen betaling van / — verkrijgbaa r 
bij  de N  & , 
boekhandelaren te  bij  voor-
noemden architect. 

 CH. .UIL DÉ H L S & Co. Parijs . 

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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werkingte zien.

e <t<-i- mijnen v i m de Vul Traven. 

NATllRL . ASPHAL T 
T E 

The St.Pancras n Work 
Company. . 

Stal-Benoodigdheden. 
n Trappen 

Eerst e

International e Landbou w Tentoonstellin g 
te Amsterdam , 1884. 

VA N 

Gecomprimeerd e Asphaltwegei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Aspualt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-ltinks , Uoutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winke l en Uagazijnvloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , Deton Fiiiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz, 

 inlichtingen  enz.,
aan r  der  8,

36. e t 

 Sta l  Ko x

GeHInstreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

, 

E T &  Co. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 

T E  A / Z O , 

- GLASMOZAIE K -

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

t kijuniscereii is het eenige afdoende middel tegen  en e 
inwerkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen 

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

Gelieve op Voornaam en , » - « «  te letten. 

 :illlllnlili:iliilllllll!i:i:".l'ill  .'Wil IIIIBIlWIIIIII, 

. P. J. . . Prof. E. , J. . E F 

, F .J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E . C: - Y S &  C°. 

 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  Cts. 

: n betreffende de . — Tentoonstel-
ling van decoratieve beeldhouw- en schilderkunst. — e nationale tentoon-
stelling van oude en nieuwe kunstnijverheid. — Aluminium . — Prijsvragen. 
— Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uil  bladzijden. 

. 

1°. r  1888

 Kunst-smeedwerk ,

 Kunst-gietwer k

 Novembers.,

 Eerst e Prijsvraag .

E N N  VOO  EEN 

. 

 Tweede Prijsvraag .

E N GEGOTEN N E A N -

 VOO . 
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Als ontwerpers van de beide bekroonde antwoorden op de 

prijsvraag: odorpsgemeenteschool"  c. a., uitgeschreven door de 

Vereeniging «Architectura' ' te 's Gravenhage, hebben zich bekend 

gemaakt de heeren P. n en . Bockholt, respectievelijk voor 

het ontwerp  hetwelk den prijs , en voor het 

ontwerp Onderwijs', dat de premie verwierf. 

e prij s kan echter  worden uitgereikt, daar  de heer  P. n 

van  vak-vereeniging in 's Gravenhage lid is. 

Op de Algemeene Vergadering van  September e. k. zal voor 

belangstellenden gelegenheid bestaan tot introductie, ten einde 

de inzendingen op deze prijsvraa g te kunnen bezichtigen. n 

gelieve zich daartoe aan te melden bij  den isten Secretaris, Van 

t N°.  E . 

, VACANT E , ENZ. 

Volgens de oflicièele lijst is niet, zooals wij  evenals andere 

Amsterdamschc bladen mededeelden in ons nummer van  Juli 

j.l. , de architekt Ed. G. . Cuypers te Amsterdam, maar  zijn 

de architekten Carl , prof. aan de Technische e 

te Weenen, Josef , r  in Praag, Alexander 

Wielemans, Georg , prof. in , August Ort h 

in i lin en dr. P. J. . Cuypers, architekt te Amsterdam, op 

voorstel van het Collegium van Professoren der  Akademie van 

Beeldende , door Z. . den r tot eerc-leden der 

Akademie var. Beeldende n te Weenen benoemd bij  ge-

legenheid van het Jubileumsfeesi. 

Op een salaris van /'  wordt gevraagd een opzichter  over 

de gebouwen en werken van het gesticht g te Bloe-

mendaal. Vereischt wordt de bekendheid met stoomverwarming 

en gasfabricage. 

Sollicitanten moeten zich schriftelij k wenden tot den r 

van het Gesticht, vóór  Aug. a s. 

,  Juli. e architekt C. A. Bombach C  liet bouwen 
van een diamantslijperij  voor  molens aan de Anjelierstraat no.  cn 

 aid. voor  rekening van de tinna G. . Aukes en Co. 
e inschrijver  W. C. s voor /
e inschrijver  J. A. j  voor  f

,  Juli. c genie: het bouwen van een kazerne voor 
een reg. infanterie iste gedeelte aid. Begrooting /'

e inschrijver J. . n te Naaiden voor /'
e inschrijver  J. Smit  te Utrecht voor ƒ

,  Juli. t maken van drie aanlegsteigers ten behoeve 
van den tramweg van Amsterdam naar  Edam: P. , -
dain  W. Greeve, Buiksloot ƒ  C. , Nieuwendam 

 li . Vermolen, Weesp  Smit & , Amsterdam 
, Buiksloot ƒ  ; Pot, idem / ; B. van Buren, 

Amsterdam ƒ  C. J. , idem . van , idem 
 P. , idem  E. A. , Nieuwer-Amstel 

; J. P. Cornelissen, Amsterdam / , idem
v. d. Veen, idem / ' . Ozinga, idem ƒ  niet gegund. 

N . G O T J R G U E C H O N . - P A E I S . 
 30—50

6—11

35 

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

üé 
«SC g « 

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam 

Teren  weersgesteldheid bestand lijnde  afwaaehbaie 
 'behccr.de 

N EN G . 

S è  T E G E N ' 

Terwe n voo r facaden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E ! A . 

Goedgekeurd en aanbevolen door de Acaden-ic van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

E T &  O. . 
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E N . VAN  & ZOON, te 

 leveren; 

met l 

 fé.— 50  /2

Zie model ver?onden bij  Weekblad N°.

Wij  nemen de vrijhei d opnieuw de aandacht te 
vestigen op onze 

voor  Bouwkundig Weekblad en Tijdschrift , a ƒ 1.75 
per stuk. 

E R V E N . A N U N S T E R & O O N . 

t 246 Amsterdam. 

http://'behccr.de


te T 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

e inrichtingen waarvan reeds
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

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

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonic Breestraat C

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNE  & U 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent vooi n s &  Co.
,. A.Jandges te

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

JAN . — . 
W E G VA N E J TOT 

G . 
Vertegenwoordig t ICOIIKKT HOYLE & SOK, Li m Londen . 

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

lerugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 

 geplaatst. ^g , 2 

— In all e voornam e plaatse n zijn modelle n te bezichtigen . — 

 Tan
(Systeem ÜE ) 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. 

VANG . S - EN E ,  de 

. N & , ) OELOFFZEN & , 

; , . E -

WEN- EN , T VOO , Vossius-

straat. — e  F. , (huis).  A. OL , (huis). — . 

. , (huis). N . OLLEGE -

Z .  de . . , (huis).

, (huis.) T « NS." . . 

. T .  de . A N E E U L E N, 

(kantoren). 

. E . 

e . P. , (huis). — . VA X , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . C. , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . . , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de . VAN 

OON & , (kantoren). —  VA N , t (huis). — 

N VA N N VA N E L L e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r . J. VAN OON, d ,

e . J. W. , (villa). 

e . J. ÜSTE, , (huis). 

N VA N T . e . , (villa). 

AL Z . , Architect. 

» 

Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000 M s . 
E . 

e . . J. , (villa). 

Y èc C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

: E T & 

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS: 

S

N J NS ,V
 en

 Groote voorraden.
^« «  n 

 Th. A. E , d t 32 . 
J A N V A N DER POT, 

Scheepmakershaven N°. 3 (Punt.) — . 

t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 
:> werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering Van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Selievo op Voornaam en Adi-es te letten. 

 i5r>

. P. J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr . p. p.  voor e 

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

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

 : n betreffende de maatschappij. — t beeld-
houwwerk aan den stadsschouwburg te Amsterdam. — Bij  de plaat. — 

e inwendige decoratie van het s te Augsburg. — t museum 
van bouwkunst te Berlijn . — Prijsvragen. — . — Binnen- en 
buitenlandsche berichten. — Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — 
Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Plan voor  een paar 
burger  woonhuizen. 

genomen. 

http://oerse.hUlen.de
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 Knnst-smeedwerk ,

 Kunst-gietwer k

 Eerst e Prijsvraag .

E N N  VOO  E EN 

. 

 Tweede Prijsvraag .

E N GEGOTEN N E A N -

 VOO . 

, , 

. 

n eene zitting van den d der  gemeente Utrecht, in de 

vorige week, werd besloten tot het uitschrijven van een prijsvraa g 

voor  de aanleg van een wandelpark met bebouwing van villa' s op 

het daartoe aangekochte buiten, het , en het daarachter 

gelegen land, door  den heer  van Boetzelaar  te koop aangeboden. 

e prij s werd op ƒ  gesteld. 

e bijzondere voorwaarden zijn nog niet bekend, maar  zullen, 

zoodra zij  zijn verschenen, in dit blad worden medegedeeld. 

Te Buda-Pest is eene internationale prijsvraa g uitgeschreven 

voor  de rioleering van die stad. 

Twee prijzen zijn uitgeloofd, een van . . en een 

van . . 

e antwoorden worden ingewacht voor  den  en r

n de voorwaarden wordt niet bepaald, dat aan den prijswinner 

de uitvoering van de werken zal worden opgedragen. 

Voor  nadere inlichtingen kan men zich vervoegen aan den raad 

der openbare werken, Toentiza  Buda-Pest. 

Voor  het bouwen van een nieuw weeshuis te , zal weldra 

een prijsvraag worden uitgeschreven. e bouw gaat uit van de 

Gemeente. d. 

Naar  aanleiding van de voordracht van den heer , 

(Broodgebrek in Amsterdam), acht ik het niet ongepast u mede 

te deelen dat in  door  mij  voor  den heer . Warnsinck zijn 

geteekend en begroot  onderscheidene ontwerpen van een graan-

magazijn, ter  inhoud van  lasten. 

e begrooting van het i« ontwerp op veelhoekigen grondslag 

beliep  die van het  ontwerp /

t eerste was opgemaakt naar  aanleiding van een plan van 

den r  Wiebeking (ik ineen dat dit te vinden is in zijn 

groot werk over  Bouwkunst) en door  een afstammeling, toen cava-

lerie-officier  te , aan de . Boissevain & j  alhier 

gesuppediteerd. 

t was oorspronkelijk  op  last berekend, maar  het kapi-

taal werd daartoe wat groot gerekend. 

t andere ontwerp was opgemaakt naar  aanleiding van Bruyère: 

, pl.  en had 

het voordeel om achtereenvolgens te kunnen uitgebreid worden' 

t terrein voor  dit bouwwerk bestemd, was gelegen aan het 

eind van den k aan de Nieuwe Vaart binnen, tegenover  de 

. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen van de heeren 

van Vlissingen en van . 

e omstandigheden var.  (Fransche revolutie en k 

en verdere Europeesche verwikkelingen) hebben deze plannen doen 

schipbreuk lijden. 

e bedoeling van deze magazijnen was om de kosten, verbonden 

aan het bewaren van granen op de oude wijze, aanmerkelijk te 

verminderen, door  ze vóór het zolderen te reinigen en te droogen. 

e zolders waren met hellende vloeren. t graan werd door 

kokers op den zolder  onder  het dak gestort, en bij  het lossen door 

kokers aan het laagste eind, ontladen. Een en ander  in verband 

met sporen, paternosterwerken tot het opvoeren, stoombuizen voor 

verhittin g en roosters voor  het reinigen. 

n zijn de teekeningen nog aanwezig. 

Verhinderd geweest zijnde op de vergadering tegenwoordig te 

zijn, neem ik de vrijhei d als herinnering van mijne werkzaamheden 

voor  jaar  geleden, dit aan u mede te deelen; wellicht kan het 

tot bladvullin g dienen te eenigertijd. 

t verschuldigde achting, 

Amsterdam,  N.

 Juli

e werkzaamheden op de stoom steenfabrieken langs den n 

ondervinden door  het ongunstige weder, wat het tichelen van 

steenen betreft, veel vertraging, zoodat nu reeds een belangrijk 

minder  aantal steenen zijn aangemaakt dan in denzelfden tij d 

van verleden jaar. Behalve de oude steenen, die overal geheel 

zijn opgeruimd, komt er  naar  het nieuwe fabrikaat  reeds belang-

rijk e vraag en zijn op levering reeds hoogstaanzienlijke partijen 

verkocht. t zal dan ook niet uitblijve n of de prijzen zullen bin-

nen kort verhoogd worden. 

Onrustbarende berichten, die eenigen tij d geleden in verschillende 

bladen werden verspreid en waaruit moest worden opgemaakt, 

dat de afdeeling spoorwegen bij  het t van Waterstaat 

l en Nijverheid zou worden opgeheven, worden thans tegen-

gesproken. Van algeheele opheffing kon trouwens moeielijk sprake 

zijn. n verneemt thans, dat de afdeeling spoorwegen bij  andere 

afdeelingen zal worden gevoegd. 

n het m van kunstnijverheid te Utrecht is thans ten toon 

gesteld eene belangrijke verzameling wapens, kleine meubelen, 

voorwerpen der  textile kunst, photographien enz., door  de heeren 

t van Sterkenborg en van der n op hunne reis 

door  Egypte, Arable, Syrië, Palestina en C aangekocht. 

r  den Franschen minister  van l en Nijverheid, tevens 

commissaris-generaal van de internationale tentoonstelling in 1

te Parijs, is eene commissie benoemd tot organisatie van het 

tijdens die tentoonstelling te houden internationaal congres van 

architekten. 



Op  Juli werd door  deze commissie eene eerste bijeenkomst 

gehouden, waarop zij  haar  bureau samenstelde als volgt, de 

heeren : Bailly , voorzitter, Ch. Gamier. Eug. Guillaume en Ach. 

, onder-Voorzitters, Ch. , Eug. , Secretarissen 

en Ch. Bartaumieux, Penningmeester. 

Tot leden eener  sub-commissie van onderzoek werden benoemd 

de heeren Ch. Chipiez, , de Joly, Alfr . Normand en 

Paul Se'dille. 

, VACANT E , ENZ. 

Te n is in den ouderdom van 6+ jaren overleden de 

beeldhouwer Frans Vermeijlcn, r  aan dc Akademie 

van schoone kunsten aldaar, onder  wiens voornaamste werken 

hier  te lande te rekenen zijn, de voorstellingen boven den doorri t 

 het m te Amsterdam, de figuren naast de ingangen, 

 de bronzen Victori e op den geveltop. Ook de voorstellingen 

van landbouw, nijverheid enz. aan de torens van het Centraal 

personenstation te Amsterdam, werden door hem uitgevoerd. 

e eerste opdracht in Nederland ontving de heer  Vermeijlen, 

 een internationalen prijskamp . d. 

e cjviel-ingenieur . P. Wijtenhorst te , is benoemd 

tot adjunct-ingenieur  bij  den algemeenen dienst van den -

Waterstaat en belast met de nieuwe opneming van de rivier 

de . 

r  den r  van Waterstaat is met  Augustus a. s.: 

aan O. A . , op zijn verzoek, wegens lichaamsgebreken, 

eervol ontslag verleend als opzichter  van den Waterstaat  kl. ; — 

benoemd tot opzichter  van den Waterstaat  kl . W . C. van der 

Beeke te Amsterdam; — en  bevorderd: tot opzichter  van 

den Waterstaat  kl . C. Clausing, thans id.  kl. ; tot opzichter 

 kl A. Pateer, thans id.  kl . 

Tot r  van de g te Amsterdam, is benoemd 

geworden de heer  J. van , r  te Nijmegen. 

,  Juli . t bestuur  der  Pius-
siichting: het bouwen van een gesticht voor 

 oude mannen en vrouwen, onder  be-
heer  van den architekt F. Verster: 

J. Balder  /
 Vlaming, te Schagen . . . . »

 Grootegoed »

. Schuit »
P. r  »

J. J. Tesselaar  »
W . Vasbinder  »
W . J. r  , »

G. e Egmond aan Zee. »
J. Ellerman »

de overigen allen aldaar. 

,  Juli . e architekt J.  Oomes: 
het bouwen van vij f heerenhuizingen op een 
terrein aan den g van Breda naar 
Teteringen, voor  rekening der  heeren . 
Vernaaien en s aldaar: P. p -
p iart te Ulvenhout ƒ

,  Juli . e s bier-
brouwerij-maatschappij : het verbouwen van 
de oude kelders aan de noordzijde van de 
Jacob van Campenstraat, tot leg- en gist-
kelders, machinekamer, spoelruimte, kuiperi j 
enz. en van eenige verdere werken op het 
terrein der . B . aldaar, onder  beheer 
van den architekt-ingenieur  J. Schotel. 

J. F. Prenzler  /

Cruij f en Sleeswijk »

A . Aalders «
Gioenhof en k »

C. . , te r  . «
. J. B van e »

E . . e »

G. Wout »

 C. s

J. Poot , »
W . Greeve, te Buiksloot
P. A . Warners , »

W, . t »

Ph. Verbrugge, te Waddingsveen »
G. A. van Spanje »
J. r  »

. Wienhoven, te Schiedam. . . . »
. . Nederhorst, te Gouda. . . . »

. J. s »
. , te Gouda »

B. van Buuren »

A . Paans »

. W. A . Paans en Zoon »
gegund; de overigen allen aldaar. 

,  Juli . Commissarissen van 
de Nederlandsche Stoom : het 
bouwen van een pakhuispand met kantoren 
enz. aan de Prins e aldaar, 
onder  beheer  van den architekt A. van 
Ameijden van : 

J.  Uiterlanden, te . . /
J. J. Gort »

Wed. G Camessi en Zn 

. van der  Zanden 

A . J. Boef, te n 
W . van , te s 

. v. d. Spek, te . . 

. s Jr., te . . . . 

A . s »

J. e Jr  »
A . c n en J. Soetermeer  . . »

. Breur

C. P. W. , te Gouda. . . . »

P. G. Winters, te . . . . »
r  en r  Fortuin . . . »

J. Schoenmeijcr  »

Gouverne n »
F.  . . »

A . de n »
. . n en Zoon »

de overigen allen aldaar. 

,  Juli . t . . Parochiaal 
kerkbestuur: het bouwen eener  nieuwe kerk 
met gedeeltelijke voltrekkin g van de twee 
torens, onder  beheer  van den architekt
Corbeij  te : 

J. J. Boekholts, te Amsterdam . . ƒ

F. Oliviers, te Gemert »

. Vlasman, te Amsterdam . . . . »

W . Westerhof, te Weesp »

P. van Wij k Brangers, te Nunen. »
W . van Berkum, te Amsterdam . »
J. A . Schoonenburg, te Udenhout. »

A . van Wijck , te Nunen »
. , te Eindhoven. . . . »

P. . Versteijnen te Oosterwijk . »
J. C. J van Nunen, te . »
J. W . van der  Putten, idem. . . . »

J. van der  Velden, idem »

J. J. Neijnens, idem »

A . A . van , te t . . »
A . van , te Zevenbergen . . »

. van Asseldonck te d . »

J. Swinkels, idem »

. de j  te Tilbur g »
J. van Nunen, te d . . . . »

. Troupin , te Best »

F. , te Nieuwer-Amstel /
. n te d »

J. van Groenendaal te N.-Amstel. »

Wed. . C. Janssen te t »

G. , idem »

.  Juli . t bouwen eener 
kaas- en roomboterfabiiek, onder  beheer 
van den architekt . Tromp : 

F. . Feenstra, te Bolsward

B. g te . .

. , te . .

B. Walter  en J. a 

te Work »

J. A . Schrale te Warns. . »

. . p te Follega »

. S. Biesman en J. A. 

de Graaf, te Sneek . . . »
J. Timmenga, te Oosterend »

. de Waart , te Stavoren
N. P. r  en T . v. d. 

Steele, te Sneek »
T . , n

. Stuur, te VVorkum . . . »
J. Jorritsm a en . Vos, te 

Bolsward »

J. J. de Jong te . »
nog niet gegund. 

 Juli . e architekt A. Salm 

G. Bz., het bouwen van een wijnpakhuis, 
kantoor  en woonhuis, voor  rekening van 
den . heer  W. P. J. van 't : 

. VV. A . Paans /
A. Paans »

P. S. e >/

. C. s »

J. J. Boekholts

E. e »
W . Greeve »

C. J. s »

W . C. Waal »
B. van Buuren »

P. A Warners »
. k »
. Oosterinck »

r  en v. d. Coolwijk »

W . Voskuij l »

G. Wout »

W. . t »
de n en Cerlij n »

C. . Albers »

J. r  , »
Cruijf T en van Sleeswijk »

F & E 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

 Productie vermogen der  (abriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

 ver 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 
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 goedkoo p 'k-p »

p rol , van  bij , a f

Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen . 

leveren in u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

- GLASMOZAIE K -

I
fênSS

van Z . . N . 
 .1.

Bekroond met Eere-dip loma, (hoogste 
onderscheiding op de e 

tentoonstell ing van bouwmate-
r ia le n te Gron ingen i n 1886. 

n en afbeeldingen worden 
op franco aanvrage toegezonden. 

= N O T A S = 
T E N E V A N N N 

op naam gedrukt. 

T E F E11  EBA N N 

a i'  1.75 per  stuk. 

^ 

 V A N 

U r m  el hi j Nijmegen . 

Gouden e Antwerpen
a Gron ingen

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 
Agent v n s & Co.  Trent. 

„  A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op annvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

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

J84= , . 
„CARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 



The St.Pancras n Work 
Company, . 

Stal-Benoodigdheden. 
n Trappen 

Eerst e Prijs : GOI IIKV MEDAILLE . 

International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

, 0 1 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e < ut.  Intusse n op 
aanvrage . 

J A N H A M E R , — A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordig t F WITTE, Herlijn . 

E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht . 
voo r Personen , Goederen , spijzen , enz. enz. 

Y &  C°., . 

J A N V A N DER
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 concui reerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 
| vrachten.

iicllovo op Voornaam eu Adres to letten. 

i:xi>ioi i ni i,- der n van de Val Travers. 

 NATMJRL . ASPHAL T 

I E T &  C i e . 

 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS:

 Groote voorraden.

Geeomprimeerd e Asplialtwejre n en dit o Horsehvloereu . Werken in Asphalt -
Nastie k voo r Trottoirs , Skatitig-Kinks , Moutvloeren , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Mafrazijnvloeren . Gangen Veranda' s l i rng - en Dakbe-
dekkingen , Ueton Fuiideeriugen , stallen , enz., euz„  enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 

 8,

G.J. Vincent &C°. 
, 

-

 Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
1 V E N .

Systeem  &  POST. 

Zelfreguleerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

Vertegenwoordige r D. S. M. KALKER , Amsterdam . 
U N

. 1». J. . . Prof. E. . . E F 

C. , F. J. S en C. T.J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p.p.  voor e 

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

fr . p. p. / — Afzonder). Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts. 

; n betreffende de maatschappij. — t wegrui-
men van sneeuw in steden. — Verslag van cle vergadering der j 
tot bevordering van Fabrieks- en , 6 en  Augustus 

 — Binnen- en buitenlandsche berichten. 
t nummer bestaat uit  bladzijden, en bijvoegsel: . 

Nederlandsch e Afdeelin g Bouwkunst . 

 te 

 te 

. P. J. . ,

A . C. . 

. . 

JA N . 

C.  J. S ,
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. Aan het verhandelde in de ver-

gadering, gehouden te 's Gravenhage op den 6 en  Aug. j . l . , 

wordt het volgende ontleend. 

. J. Th . n leidde de vergadering. Uit het verslag van 

den Secretaris. . . Zillesen, bleek o. a., dat reeds spoedig een 

rappor t verwacht wordt van de Commissie, in wier  handen zijn 

gesteld de verschillende gegevens der  afdeelingen omtrent de 

wijzigingen, in de Alg. Voorschriften te brengen. e Commissie 

bestaat uit de heeren . P. J. Tutein Nolthenius, ingenieur  van 

den Waterstaat te 's n bosch, . E . Jonker  te Amsterdam 

en F. . van n te 's Gravenhage. Eerstgenoemde maakt 

ook deel uit van een dergelijke Commissie, benoemd door  de 

Vereeniging van Burgerlijk e , hetgeen kan strekken tot 

overeenstemming. 

n Februari j . 1. werd door hel r  de Commissie 

geïnstalleerd, die zich ten doel stelt wedstrijden voor  handwerks-

lieden in Nede.dand oordeelkundig te organiseeren. e Commissie 

bestaat uit de heeren: J. . de ï en  >r. J. Zaaijer  Az., ge-

committeerden van de j  tot Nut van 't Algemeen, 

F . . van n en . . Elias, van de Vereen, voor  Fabrieks-

en , J. van h Jr., voor  de j  tot 

bevordering van Bouwkunst, Th . C. n en B. . , 

vóór het Alg. Ned. Werkliedenverbond. 

e Voorzitter  verleende in de eerste plaats het woord aan Prof. 

Beaujon, van Amsterdam, die daarop het doel van den Nederl. 

Werkgcversbond uiteenzette. e bond, waarvan het eerste denk-

beeld was opgekomen bij  den Burgemeester  van Amsterdam, . 

van Tienhoven, wilde bij  voorkeur  pensioen verzekeren, en zou 

hoofdzakelijk het oog gevestigd houden op jongere werklieden, om 

te trachten eene generatie te vormen van verzekerde werklieden. 

Op voorstel van den Voorzitter  werd later  besloten, de statuten 

van den bond in het jaarverslag der  Vereeniging op te nemen. 

r  het bestuur  was voorgesteld om bij  de g aan te 

dringen op een spoedige invoering der  wettelijke regeling van het 

leerlingstelsel, waarbij  gecombineerd werden de voorstellen, om 

medewerking toe te zeggen aan de j  tot Nut van 't 

Algemeen, bij  haar  onderzoek naar  de wijze, waarop aan aan-

staande handwerkslieden de gelegenheid tot opleiding in de werk-

plaats wordt gegeven, en om het programma der  Nederl. School 

voor  Nijverheid en l te Enschede in het Jaarverslag der 

Vereeniging op te ncmea. t laatste voorstel werd aangenomen; 

wat de andere voorstellen betrof merkte de heer  van n op, 

dat een onderzoek onnoodig was, daar  een «ontwerp van wet op 

het leerlingstelsel"  reeds is gegeven door  Prof. Pekelharing. r 

de afdeeling Amsterdam werd dan ook een voorstel gedaan, door 

het bestuur  overgenomen, om te besluiten »het Nut"  te wijzen 

op het vroeger  met medewerking der  Vereeniging ingestelde on-

derzoek, en het te verzoeken de g aan te sporen tot 

wettelijk e regeling. t algemeene stemmen werd besloten bij 

de g daarop aan te dringen. 



t vraagpunt: is het wenschclijk en noodig, dat de Staat den 

aanleg van tramwegen steune of bevordere, en, zoo ja, op welke 

wijze dient dit te geschieden ? werd door den heer  J. Schotel, 

ingenieur te , ingeleid. j  concludeerde, dat aanleg 

van tramwegen door  particulieren niet Staatssteun wenschclijk is; 

dat aan de Vergunningen zoo min mogelijk bezwarende voorwaar-

den moeten worden verbonden; dat een t de middelen 

aan de hand moet geven, om de soms overdreven eischen van 

Besturen tegen te gaan; dat de tollen voor  tramwegen worden 

opgeheven en dat de stations der  Staatsspoorwegen ten gebruikc 

worden gegeven aan de . 

e vergadering besloot, opnieuw een adres aan de g 

te doen richten, in den geest van dc conclnsiën van den heer 

Schotel. t adres zal door eene daartoe benoemde Commissie 

worden ontworpen. 

n deze vergadering weiden nog tot leden van het r 

gekozen de heeren G. P. Grandia, . . Zille^en en . W. V'eth. 

Op den tweeden dag der  vergadering was de bespreking aan 

de orde van de wettelijke maatregelen, door dc g te ne-

men naar  aanleiding der  gehouden enquête; . W. P. , 

geneeskundig adviseur  van het t van Binnen 1. Zaken 

leidde deze in. Spreker  was van oordeel, dat de nijverheid in het 

algemeen te weinig doet hooren van bare belangstelling in arbei-

derstoestanden, en zou gaarne zien, dat elke rubrie k van fabrie-

kanten wilde aangeven welke beperkingen in het belang der 

veiligheid en gezondheid kunnen worden ingevoerd. c Afdeeling 

's Gravenhage had de voorstellen der  Commissie van enquête 

overwogen met het oog op de eischen van gezondheid en veilig-

heid in de fabrieken en was tot de slotsom gekomen, dat het 

zeer  moeilijk is om de eischen der  fabrieksnijverheid met de ge-

zondheidsleer in overeenstemming te brengen, waarom de Afd . 

dan ook voorstelt in eigen krin g een onderzoek in te stellen naar 

de uitvoerbaarheid en de gevolgen van de meest praktische en 

tevens eenvoudige maatregelen. t onderzoek, dat uit den aard 

der  zaak niet spoedig zal kunnen alloopen, en waaraan ver-

schillende personen zullen moeten medewerken, kan den grond 

leggen tot een permanent museum of eene tentoonstelling van 

voorwerpen ter  beveiliging van de gezondheid en het leven der 

arbeiders. t is de meening van de Afd., dat het op den weg 

ligt der  Vereeniging om deze zaak tot stand te brengen. n 't 

buitenland bestaat deze reeds, door  den steun der . 

n den loop dezer  week werd het nationale dundoek geheschen 

op de perron-overkapping van het Centraal-Station te Amsterdam, 

ten teeken dat het laatste spant, aan een der  uiteinden, gesteld is. 

t groote voortvarendheid is gewerkt geworden, zoodat dc 

bckapping lang vóór den daartoe bepaalden tij d gereed kan zijn. 

Aan een Belgisch blad ontleenen wij  de mededeeling, dat de 

stadsreinigingsdienst te Brussel, gedurende het jaar  gekost 

heeft frs.

t aantal inwoners van Brussel, zonder die der  voorsteden, 
was in  i  1 ) e dienst heeft alzoo gekost frs.  of 

 per  inwoner. 

Op de e Jubileum-Tentoonstelling van Schoone 

n te n zijn van dc Nederlandsche schilders bekroond: 

t de gouden medaille ie klasse: Jacob . 

t de gouden medaille  klasse: s Apol, . A. C. Artz . 

. B ramine , . g en Willem . 

Buiten mededinging waren: A . . Bakker f cn A. , 

beiden overleden; C. Bisschop, J. . . de , Jozef , 

. W. g (alle vier  wegens vroeger  behaalde onderscheidin-

gen op de internationale tentoonstellingen te ) en J. . 

. de s buitendien als jurylid . 

e mededingende kunstenaars waren ten getale van  met 

 kunstwerken. Toegewezen werden:  gouden medailles ie 

klasse en  gouden medailles  klasse, waarvan alzoo aan 

Nederlanders ten deel vielen:  gouden medaille ie klasse cn 

 gouden medailles  klasse. 

,  Juii . t .  kerkbestuur: 
t bouwen van scholen, gasthuis en bij -

komende werken, ten behoeve van het 
, onder  beheer  van J. , 

bouwkundige te Erp : 

Gebrs. van der  Struik te Oisterwij k
, v. d r te Veghel

J. . Troupin , te Best »

T . , te e >
A . , aid

 Paaps, te Veghel t

A . van de Ven, te St. Oedenrode »
J. W. van der  Putten, te d

J. J Neijnens, te d

1'. . Versteijnen, te Oisterwijk . . »
 van Asseldonk, te d . . »

J. van , ld u
J. van der  Velden, id

. van , te Uden t

J Swinkels, te d »
Joh. C. van Nunen, id »

A . Vervoort, te Veghel

. , te d
G. Schampers, id

A . J. van Wijc k de Vries, te Nuenen

Gegund. 

W. Boom
P. J van n
G. k »
C. Nieuwstad

 Juli . t Bestuur  van 

het bou-

van den 

,  Juli . e architekt C.
Bombach Czn.: het bouwen van  woon-
huizen met  bovenwoningen aan de Plantage 
Franschelaan no.

W. . Struij s »
P. Groenhof en  G. . . . . »

d en Boeljon , . . . j

de vereeniging de e kas: 
wen van een kerk, onder  beheer 
architekt W. C. de Groot. 
J. P. Vonk te üreterp 

. van Erp aldaar 

 A. a te m 
T. s aldaar 
W. T. Nouta te d 
J. C. k te Blij a 

J  aldaar 

C. . Visser te Sneek . . . . . . . 

. B. a te Wanswerd . . . . 

P. J. n te e /

J. s te Aarlanderveen. . . . »

C. J. van Vliet te Oudshoorn . . . »

C. 1'. \V. g te Gouda. . . . »

gunning voorbehouden. 

gegund. 

 Aug. e architekt E. G. Wen-
tink te Schalkwijk: het bouwen van
paviljoen ie klasse en het vergrooten van 
 paviljoens voor  onrustigen op Veldwij k 

te Ermelo. 

E . Groenink te Steenwijk 

. Timmer te l 

. de e te k . . . 
J. de Boer en Zn. te Steenwijk . 

,  Juli . e Vereeniging de 
. leerhoeve voor  zuivelbereiding : 

het maken der  gebouwen voor  die leerhoeve 
te Oudshoorn, onder  beheer  van den archi-
tekt . A. . Begrooting ƒ
A. J. van t te Amsterdam . ƒ

C. Boers te e »
W . Boot te Woubrugge »
W . G. van Berkum te Amsterdam
Pb. Stappen te Alfen »
W . t idem u
J. N. van Tilbur g te . . . . »

. Vlasmar. te Amsterdam . . . . >
J. Jongeneei te k »

W . G. d te Wassenaar . . »

J. Weijs te Ambt Almelo »
J. van den Berg te Ermelo 

J. van n te Woudenberg . >.
F. Aberson te Steenwijk »

,  Aug. t bouwen van een 
badhuis onder  directie van den architekt 
J. J. van Nieukerken te 's Gravcnhage. 
J. C. van t te . . . ƒ

J. . van r  idem »

P. J. van Prelïelen Jr. idem . . . . »
W . van (Jij  Jr . idem »

. s te Opijnen »

W . h te Steenbergen »

. Jeras te g »

C. A . Goethals idem »
. P. van de e idem »

W . A . van der t »
J. J. a te Bergen op Zoom »

M T J S G I U V E & C 0 . ,

te ' 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Uenoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
U0T e inrichtingen waarvan reeds
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 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 St. Anthonie Bicestraat C 21. 

 4 5 4 

 30- 50

6--11 „  breedte, 
35 „  dikte. 

 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

 gedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t voor  Nederland. , 19 Pr in s , Amsterdam 
t t V t « ( V  «  V  v « V 

Tegen alle weersgesteldheid bestand lijnde en afwaschbare 
gepatenteerde en bekroonde 

N EN C ï G . 
S a  T E G E N . 

Verwe n voo r facaden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E . 
V o or bui tenschi lderwerk E ixeerbaar k en 

Gobel in imitatie . 
Goedgekeurd en aanbtvoltn door de Academie van Beeldende n te ; en 

in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te n — 

J E T &  C i e.
 PARKETVLOERE N en WAUDTEGELS:

 MINTON BOLLIN S  01e.
 en

V Groote voorraden.

e i e Val Travers. 

. NATIDRL. ASPHAL T 

Bel tweg No. 3. . 

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER & MOTTU 

1 U *  1 *

Gecomprimeerd e Aspbaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalr -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatiii<r-ltiiiks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Magazijnvloereii . Gangen . Veranda' s Krug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringeu , Stallen , enz , enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal tot wering van vocht ige muren. 

Voor  inlichtingen omtrent  leugen van Vloeren, Bedekkingen -nz.. gehete men zich te adresseeren 
nan r  tl-r  fabriek, Beltweg 8,

 4<J°. zullen verkoopen op
 des namiddags 

te e uur, in het l  aan 
den Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

e volgens Notitien ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) te verkrijgen .

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

/>e

t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 
 bewerking geschiedt geheel retik - en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

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

 en  Billijk e prijzen en 

1 vrachten.  systeem P é t i t j e a n. 

Selieve op Voornaam eu Atlt-e» te letten 

E N  VA N & U N S T E OON

= N O T A S = 
T E N E V A N N N 

op naam gedrukt. 
 .50

"  N ° .



Op Woensdag  Augustus  des 
middags te  uren, zal in het

 door de Naamlooze Ven-
nootschap » "  worden 

: 

t inakon van een -
pel, overdekte Zitplaatsen en 
verdere houten gebouwen i n 
den T u i n van het Concertge-
bouw aan de t 
te Amsterdam. 

e Bestekken zijn ad  te verkrijgen 
ter  Stoomdrukkerij  van N & 

, N. Z. Voorburgwal N°.
n geeft de t 

A . . V A N , te

van het afbreken en wederop-
bouwen der E S 
aan den Westel i jken gevel der 

e k van 
den . Servatius te -
t r icht , volgens ontwerp van 
den Arch i tek t P. J . . Cuy-
pers te Amsterdam, 

op :  Augustus, ten  ure, in 
het Comediegebouw. 

Aanwijzin g in loco op  Aug. e. k., des 
morgens ten  ure. 

Bestek met teekeningen (schaal  op
te verkrijgen bij  den Uitgever  van

, te^en betaling 
van

Verkoop van gebruikte open 
Goederenwagens met daar-
onder  staande assen en wie-
len, en stellen assen met 
wielen. 

n de werkplaats  zijn aanwezig. 

e inschrijvingsbiljetten moeten den  Au-
gustus  vóór  ure, bij  de j 
tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, Afdee-
ling Tracti e en l te  inge-
komen zijn.

Nadere bijzonderheden omtrent deze voor-
werpen en den verkoop derzelve worden op 
franco aanvrage door den heer r 
Chef der  werkplaats te  verstrekt. 

W. F WEIJNTJES. 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent n . Stoke upon Trent. 

„  „  A.Jandfies te

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

E N . VAN UNSTE  & N . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

JAN HAMER. — AMSTERDAM. 
W E G VAN' E J TOT G 

. 

e  met veel succes, 

Geheele Waterleidinge n i n gebouwe n i n verbindin g met 

A TE , N E TE , LE . , ENZ. 
Voor het oppersen, filtreeren en verdeden van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwaterreservoirs.
e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 

willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van watervcrdeeling enz. 

 waar dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

E T  O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 

alsmede

- GLASMOZAIE K -

 m
(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

VANG . S - EN E ,  toestellen, de 

N & , ) N & , 

) , . E U 

WEN- EN ,  toestellen. T VOO , Vossius 

straat. — e  W . , (huis).  A . OL , (huis). — r 

, (huis). N . OLLEGE E T

Z .  de . , (huis).

, (huis.) T « N S ." . AATSC

. T .  de A N E E U L EN 

(kantoren). 

. E . 

e , (huis). — . VAN , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (vill a ) 

. , , (villa). 

e .  W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de  VAN 

OON & , (kantoren). — P. VAN , t (huis). — 

N VA N N VAN E L L e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e r .  VAN LOON, d , (Ventilatie).

e .  W . , (villa). 

e .  WüSTE, , (huis). 

N VAN T . — e . P. TOFFEL, (villa). 

A . AL Z . , Architect . 

Nieuw le bouwe n Klinisc h Ziekenhuis , groo t 
E . 

e . .  (villa). 

Y &  C 0 . , nieuwe winkel en magazijnen. 

15000 Ms. 

Th. A. ÜE , d t 32 . 

^ T 

: . P. J. . . Prof. E . . . E F 

C. , F .J. N S en C. T.J . S . 

Bu reau: t

Ui tgevers: E N . VA N  ,V ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. 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, ƒ — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang cle voorraad strekt  Cts. 

:  Algemeene Vergadering van de j tot bevordering der  Bouwkunst.— n betreffende de . 
— e nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid. —  Over luchtfilter s en hunne toepassing in moerassige landstreken, ter 
bestrijding van malaria. — Verslag van de vergadering der j  tot bevordering van Fabriek- en ,  en  Augustus 

 (vervolg van blad/..  — Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — Benoemingen, vacante betrekkingen enz. — Afloop van aanbestedingen. 
t nummer bestaat uit  bladzijden, 

der  tot b e v o r d e r i ng der Bouwkunst. 

Vóór  d e opening der  Vergadering bestaat de gelegenheid tot het bezichtigen eener  Tentoonstelling van werken van de 

n der e Afdeeling. 

e Tentoonstelling wordt geopend ten  ure in de Gerechtskamer van het . 

 Opening der  Vergadering ten  ure. 

n van het Bestuur der . 

n over  voorstellen, staande de Vergadering gedaan. 

n over de te bezichtigen gebouwen, door den heer W. , Voorzitter  der  Afdeeling . 

 Sluiting der  Vergadering. 

Ten  ure zal door de Afdeeling n aan de n een ontbij t worden aangeboden op >den Burg." 

Ten  ure, wandeling door de stad, ter  bezichtiging van eenige merkwaardige gebouwen. 

Ten  ure per  extra stoomtram, aangeboden door de Afdeeling , tocht naar  Noordwij k aan Zee en terug 

naar . 

Ten 6 ure zal gelegenheid bestaan tot deelneming aan een gemeenschappelijken maaltij d op Zoruerzorg te , 

a ƒ  per  couvert zonder  wijn . 

n wordt vriendelij k verzocht,  9J , J" .s., per  briefkaar t aan den Secretaris der 

Afdeeling , den heer  G. , te willen opgeven: 

 Of men gebruik wenscht te maken van de uitnoodiging der  Afdeeling , voor het  en den tocht naar 

 Of men wenscht deel te nemen aan den  op Zomerzorg. 

n die zich  of  voor een of ander  aanmelden, kunnen slechts dan daarvoor in aanmerking komen 

wanneer dit kan geschieden zonder  bezwaar  voor hen, die bij  tijd s van hun deelneming hebben doen blijken . 

Gedrukt bij de  cV  Jaargang N ° . 33. 



Werke n in onedel e metalen . 

OVE S EN E T O E -
G N E -

N T E G 
V A N , 

doo r

 Ï 



N VA N . 

r  de Afd . Utrecht was reeds een zeer  uitvoerige toelichting 

omtrent een voorstel van haar  aan de zusterafdeelingen verzonden. 

t voorstel werd door  den heer  Beijer  nader  verklaard, waarbij 

hij  er  op wees, dat dit in hoofdzaak samengaat met dat van 

's Gravenhage en voortgevloeid is uit den wensch om de zaak 

meer  in algemeenen zin te brengen onder  de aandacht van 

het volk. 

e g heeft een begin gemaakt met een onderzoek. 

, dit gaat in zoover  mank, dat de ambtenaren der g 

niet geheel onafhankelijk zijn van de inlichtingen die door  fabrie-

kanten worden gegeven. Utrecht achtte alzoo, overwegende dat 

overijlin g in deze zeker  geenszins gewenscht is, de aanstelling van 

fabrieksinspecteurs noodzakelijk voor  een voorbereidend onderzoek, 

en verder  om de g en ook de fabriekanten in te lichten, 

om daarna toezicht uit te oefenen op de naleving der  wettelijke 

bepalingen. 

e heer  Symons achtte het wenschelijk het onderzoek der 

heeren Bekaar  en Struven af te wachter, en te zien wat de 

 daarna zal doen. n onderzoek der  Vereeniging op 

dit oogenblik vond hij  eenigszins voorbarig, daar  zijns insziens de 

vraag is: wat zullen de aan le stellen inspecteurs doen? 

Nagaande de verschillende gestelde eischen, dan komen deze 

neder  op een hygienisch-technisch onderzoek naar  de lokaliteiten 

(verwarming, ventilatie, verlichting), het aantal werklieden in eene 

lokaliteit , de schadelijkheid der  te verwerken stoffen, enz. t het 

oog daarop meende spreker, dat een practisch ingenieur  ol techno-

loog meer  dienst zal kunnen doen dan een medicus, en daarom zou 

hij  gaarne zien, dat werden aangesteld,  a  adjunct-inspecteurs, 

met oordeel over  het land verspreid, en  inspecteurs, van wie 

een hygienisch-medisch is ontwikkeld, en een ingenieur  is, die bij 

uitstek zal werkzaam zijn voor  dat gedeelte des lands, waar  van 

zijn kennis het meeste parti j  is te trekken. 

e heer , zijne denkbeelden nader  toelichtende, zou 

wenschen, dat de door hem aangegeven schets in de afdeelingen 

werd behandeld, waardoor  de fabriekanten zelve in de gelegenheid 

worden gesteld om aan te geven, wat zij  wel- en wat zij  niet uit-

voerbaar  achten. e afd. 's Gravenhage, die het voorstel van 

Utrecht overnam, achtte het alleen nog wenschelijk naast de 

inspecteurs een college te stellen van advies. 

e heer h wenschte onbesproken te laten de vraag: wie 

voor  inspecteurs beter  geschikt zijn, medici of ingenieurs, maar 

wees daarbij  op de erkenning die de r k uitsprak 

over  het nut, door  medici bij  het fabrieksonderzoek bewezen. 

e Voorzitter  stelde daarna voor: om de afdeelingen uit te noo-

digen elk in hun krin g de verbodsbepalingen door  den heer 

, in de Vragen des Tijd s te overwegen en door  indus-

trieelen zelve de vraag te doen beantwoorden, welke bezwaren 

tegen die bepalingen bestaan;  het r  de voorbe-

reiding te verzoeken tot het stichten van een museum van voor-

werpen betreffende veiligheid en gezondheid der  werklieden. 

e beide voorstellen werden met eenparigheid van stemmen 

aangenomen. 

r  de afd. Amsterdam is voorts de noodzakelijkheid betoogd, 

om van e toezicht uit te oefenen op gesubsidieerde 

teekenscholen en om tevens te bepalen, dat door  het , de 

Provincie ol de Gemeente bij  het verleenen van subsidie de voor-

waarde worde gesteld aan de ambachts- of teekenscholen, dat 

deze noch in het algemeen, noch in het bijzonder  als concurrenten 

van particulier e nijverheid mogen optreden. 

e Voorzitter  zeide uit bet voorstel op te maken, dat de con-

currenti e der  werkplaatsen van teekenscholen hoofdaanleiding 

schijnt te zijn en het toezicht meer  bijzaak, waarop door  den heer 

r  werd gezegd, dat men wel degelijk het t 

wenscht. En nadat de heer  Vink o. a. als zijn meening te kennen 

gaf, dat men voor  concurrentie der  ambachtsscholen niet bevreemd 

behoefde te zijn, werd door  den heer r  nog nader  mede-

gedeeld, dal Amsterdam juist een algemeen toezicht wenschte op 

het ambachtsonderwijs; het was o. a. voorgekomen, dat op zekere 

school ét:n leerling in een bepaald vak aanwezig was, terwij l er 

6 betaalde werklieden waren. 

e heer  van n zou wel gaarne gezien hebben, dat Am-

sterdam met iets radicalers ware voor  den dag gekomen. t 

ambachtsonderwijs deugt niet, en de g diende het ter 

hand te nemen en er  een andere richtin g aan te geven. t 

gevoelen werd gedeeld door  den heer  van , die ook op 

misbruiken aan een der  ambachtsscholen wees, alwaar  pleister-

beelden worden verkocht. 

Nadat het t bestreden is <'eworden door  den 

heer  Coolenians Beijnen, die bevreesd was voor  het ontstaan van 

eene eenzijdige richting , verklaarde Amsterdam, dat deze afdeeling 

met het denkbeeld van den heer  van n kon medegaan. 

Eene beslissing werd daarom nog aangehouden. r  werd een 

voorstel van Amsterdam behandeld, thans luidende, om het 

r  te machtigen in overleg met, en door  aansluiting 

aan andere vereenigingen, bij  de g aan tc dringen op 

spoedige regeling van het professioneel onderwijs voor  ambachts-

lieden, en in afwachting daarvan bij  het verleenen van s 

subsidien aan ambachtsscholen te bepalen, dat deze niet meer  in 

concurrentie mogen treden met de nijverheid, dan volstrekt noodig 

is voor  de werkelijk e belangen van het onderwijs. 

t voorstel is met algemeene stemmen aangenamen. 

r  het r  werd de vraag ter  sprake gebracht, op 

welke wijze het best geschillen tusschen patroons en werklieden 

kunnen worden beslecht, ter  voorkoming of beperking van de 

voor  allen noodlottige werkstakingen, en in aansluiting daarmede 

stelde Amsterdam voor, colleges of raden te benoemen tot ver-

evening van zulke geschillen. 

r  den heer é werd eene commissie gewenscht tot 

onderzoek, die in het volgende jaar  rapport zal uitbrengen oyer 

deze zaak 

e werd besloten en aan het hoofdbestuur  de benoeming 

der Commissie overgelaten. 

e heer  A. , voorzitter  der  vereeniging van voorstanders 

van octrooien, lichtte ten slotte op uitnoodiging van het -

bestuur, de wenschelijkheid toe van eene octrooiwet. 

Er kon echter  daarover  geen stemming volgen, daar  de spreker 

vooraf zijn wensch te kennen had gegeven, dat deze niet zoude 

plaats hebben. 

Na afloop der  vergadering maakten de leden een rijtoer  naar 

de werken voor  dc watci verversching van 's Gravenhage. 

r  het stedelijk Bestuur  van de stad u is een inter-

nationale prijsvraag uitgeschreven voor  plannen voor  den bouw 

van een nieuwen Stads-Schouwburg aldaar. c voorwaarden voor 

deze prijsvraa g zijn vastgesteld bij  besluit van het Gemeente-

bestuur, van  Juli

t gedetailleerde programma voor  den bouw, de noodige 

plannen en de voorwaarden van de prijsvraag, worden op aan-

vrage verstrekt door  den Voorzitter  van het Gemeentebestuur 

(Stadtprasident) . Szlachtowski, le . 

e ontwerpen moeten uiterlij k op den is'̂ n t

des middags ten  ure, aanwezig zijn bij  den genoemden Voor-

zitter  van het Gemeentebestuur. 

e beoordeeling der  ontwerpen zal geschieden door eene 

Commissie van vakmannen, onder  Voorzitterschap van den Voor-

zitter  van het Gemeentebestuur. e namen dezer  juryleden zullen 

vóór den termij n van inlevering der  ontwerpen worden bekend 

gemaakt. 

 Ontwerpen die niet voldoen aan de bepalingen van het 

programma, of die zijn ingekomen na den bepaalden tij d van 

inlevering, zullen voor  eene beoordceling niet in aanmerking 

komen. 

Aan de drie ontwerpen, die volgens de Commissie van beoor-

deeling als de beste worden aangewezen, zullen prijzen worden 

toegekend van  en loco Oostenrijksche Guldens. 

e dri e bekroonde ontwerpen worden het eigendom der  stad 

. 

t Gemeentebestuur  van u behoudt zich het recht voor, 

tevens eenige der  niet bekroonde ontwerpen aan te koopen voor 

een prijs , die vastgesteld wordt door  de Cc mndssic van beoordeeling. 

Volledige bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen in het 

bovengenoemde gedetailleerde programma. 

Bij . beschikking is aan den heer  J. J. van Nieukerken, op 

zijn verzoek, eervol ontslag verleend als tijdelij k opzichter  op het 

bureel van den e voor  dc gebouwen van onder-

wijs enz. 

Voor  de leden van den Gemeenteraad van Amsterdam is ter 

lezing gelegd, het t der  Commissie van onderzoek in zake 

de Quellinusschool te Amsterdam, welke benoemd was om maat-

regelen te overwegen, ten einde cle werkplaats der  school binnen 

de eenvoudigste grenzen te beperken. 

e Commissie concludeert in haar  rapport dat, aangezien het 

hier  een beginsel geldt, en dat inderdaad, indien de meubelma-

kers werkplaats der  Quellinusschool zich, in vervolg van tijd , aan-

zienlijk mocht uitbreiden, daardoor  de meubelfabriekanten hier 

ter  stede eene minder  gewenschte concurrentie zou kunnen worden 

aangedaan, naar  het oordeel der  Commissie maatregelen kunnen 

worden getroffen, waardoor  elke gedachte aan concurrentie met 

de meubelfabriekanten wordt buitengesloten, door: —  beperking 

van den omzet; —  inkrimpin g van het aantal werklieden; en 

 opheffing van de bestaande bepaling, waarbij  aan de leeraren 

cn den administrateur  een zeker  aandeel in de door  de werkplaats 

behaalde winst wordt verzekerd. 

e inkrimpin g van het aantal werklieden zal als van zelf er  toe 

leiden, dat niet deze, maar  zooveel mogelijk de leerlingen zelven 

het werk verrichten, dat bestemd is om de werkplaats te verlaten. 

e Commissie acht het verder  wenschelijk, dat niet langer  de 

leeraren en de administrateur  geldelijk geïnteresseerd zijn bij  de-

winst, door de werkplaats te behalen; maar  dat, bij  aanneming 

van werk, alleen het belang van het onderwijs in het oog worde 

gehouden. 

Ondei handelingen over  een en ander  hebben tot resultaat geleid, 

dat het Bestuur  der  Vereeniging vQuellinus"  zich bereid heeft 

verklaard : 

 °. den omzet van het werk op de meubelmakerswerkplaats, 

voor  particulieren te verrichten, te beperken tot een maximum 

van /  'sjaars; 

 aan de werkplaats niet meer  dan twee werklieden (meubel-

makers) in dienst te hebben; 

 maatregelen te treffen, waardoor  het aandeel in de winst, 

tot nu toe door de leeraren en den administrateur  genoten, 

vervalt. 

e Commissie vertrouwt , dat de d met dit resultaat harer 

onderhandelingen tevreden zal zijn, en dan ook geen bezwaar  zal 

maken  eene inrichtin g als de Quellinusschool, welke van groot 

en blijvend nut kan zijn voor  de ontwikkelin g onzer  kunstnijver -

heid, op onbekrompen wijze te blijven steunen. 

Een merkwaardige oude houten gevel te , die zeer 

dc aandacht waard was, zal binnen kort verdwijnen om plaats te 

maken voor  een nieuwen van steen. 

e  vermeldt thans, dat de eigenaars, 

de heeren van den Broecke en Jutting, den gevel welwillend hebben 

aangeboden aan het Zeeuwsen Genootschap, en dat van dit aanbod 

met erkentelijkheid gebruik zal worden gemaakt. 

t verslag der  commissie, in  belast geweest met het 

afnemen van cle examens B volgens art.  en C volgens art. 

 der  wet van i  op het middelbaar  onderwijs 

(eindexamen Polytechnische school), is opgenomen in de

 no.

e r  der  Polytechnische school te t maakt bekend, 

dat hij  tot inschrijvin g voor  den cursus  zitting zal 

houden in het gebouw der  instelling, op , g en 

Woensdag  en  September, van  en van /j  uur. 

e lessen vangen aap. op g 6 September. 

BENOEMINGEN, VACANTE BETREKKINGEN, ENZ. 

Tot lid van den d van Toezicht op de spoorwegen is be-

noemd geworden de heer  G. . 

Voor  cle betrekking van leeraar  in het bouwkundig teekenen 

aan de bouwkundige Ambachts Teekenschool te Voorschoten hebben 

zich  candidaten aangemeld, waaruit een voordracht werd op-

gemaakt bestaande uit de heeren P. G. , B. Spijker  en S. Wijn . 

Tot leeraar  is benoemd geworden de heer  P. G. , 

hoofd-opzichter  der  Gemeentewerken te . 

Aan cle l (avondteekenschool) van de j 

voor  den Werkenden Stand te Amsterdam zijn benoemd geworden: 

tot directeur, tevens leeraar  in het handteekenen en  perspectief, 

de heer  15. W . Wierink , leeraar  in de teekenkunst aan de ge-

meentelijke kweekschool voor  onderwijzers en onderwijzeressen en 

aan de ; en tot leeraren, de heeren: Jacob de 

Jong Czn. in het handteekenen, A. n in het bouwkundig 

teekenen, de bouwadministratie en bouwwetgeving, . van Buuren 

in het werktuigkundi g teekenen, W. t Czn. in het recht-

lijni g  en de stijl - en ornainentleer, J. s da Costa 

in het boetseeren, en . van m in de wiskundige vakken. 



,  Aug. t bouwen van 

eene nieuwe pastorie met cathechismus-

lokalen, voor de parochie van den . Anto-

nius a , tc , onder  beheer 

van den architekt E, J. , aldaar: 

C. J. de Jongh te e ƒ

Wed. G. Camesi &  Co. m »

Gouverne en , idem »

11. J. n &  Zoon, idem. . . . »

. . Bakkus, idem »

 J. Claase, idem »

. . , idem »

C. P. W. g te Gouda . . . .

F. , Nieuwer-Amstel . »

J. Slenters, te m »

, te 's e »

. v. d. Sandc, te . . . »

gegund. 

,  Aug. t bouwen van een 

vill a op een terrein gelegen langs den 

Zwarten weg nabij  het station Naaiden— 

liussum, onder  beheer  van den bouwkundige 

C. van Buuren: 

E. Wouda te Naarden ƒ

J. n te m >

. v. d. n te Bussum . . . . »

W. Schipper, idem »

E. Saltzherr, te m

G. Teunisse te Bussum »

E. v. , idem »

E. v. Norren, idem »  too 

J. J. Art s te Naaiden »

t werk is niet gegund. 

 Aug. e heer  C.

Steinigeweg,  het bouwen van  huizen 

met bovenwoningen, aan de t 

bij  de , en  het bouwen 
van een winkelhuis met bovenwoningen aan 
de t bij  het e plein: 
G. Boon aldaar

 Aug. e architekt G. Prins 

te Culemborg, het bouwen van een heeren-

huis op gedeeltelijke fundamenten, voor  den 

heer  C. J. v. Beekum te Noordeloos: 

. J. van k te Sliedrecht ƒ

A. C. Willemsen te Vreeswijk. . .

A . de Zwart te Gorinchem. . . . »

Gebr. , Giesen Nieuwkerk ;

F. Buizer te Noordeloos »

G. J. C. de n te Arke l

J. d te Goudriaan »

. Baron te r

A. k te Ammerstol >

beheer  van den architekt C. A .

. te Amsterdam : 

C. van den Berg, te Boskoop . . . 

C. P. W. , te Gouda. . . . 

J. de Groot, te n 

. P. Pel, aldaar 

. van Vliet , idem 

P. A. van de Poll, idem 

J. Boaman Jz., te . . . . 

A . C. Willemse, te Vreeswijk. . . 

G. van de Poll, te Oudewater. . . 

J. W. de Waal, idem 

J. Spruit , idem 

. J, Stolker, tc Utrecht 

,  Aug. e architekt F. W. v. 

Gendt JGzn.: het afbreken van een groot 

deel van het hotel des Pays-Bas, het plaatsen 

van een nieuw gebouw tot vervanging daar-

van en het uitvoeren van verschillende 

werkzaamheden: 

J. . van l /

J. . Vos Sr., te Almelo u

. van de Sand »

W . k &  Zn »

. G. s C.Oz

F. de , te Zwolle »

B. Bolder  >

Gebr. A . en N. W. van  .laaien . »

 van dei Woerd Jzn. te . »

de overigen allen aldaar. 

, 6 Aug. t . C. kerkbe-

stuur  : het bouwen van eene pastorie, onder 

e 

,  Aug. Voor  rekening der 

firma  Boot/., onder directie der  architek-

ten van m en Vuijk : het bouwen van 

een opslag voor  doorioopend crediet- en 

kantoorlokalen, in dc Eggertstraat: 

J. J. P. Thürin g /

,  Aug. e architekt G. te 

e Wz. voor het . . kerkbestuur tc 

e bij : het gedeel-

telij k afbreken der  afgebrande en het her-

bouwen der  kerk en toren aldaar, buiten 

de levering van de bevloering en beglazin-

gen en dakleijen en transport der  steenen, 

met inbegrepen het maken van eiken zit-

banken. e inschrijvers: 

B. , te Groenlo

voor de kerk en toren zonder 

banken: . s u

voor het maken der  eikenhouten 

zitbanken : A . Ubbbink , te Brede-

voorde »

gegund. 

G VA N E , 
 E N N E 

Maatschappi j tot Bevorderin g der Bouwkunst . 

e Afleveringen  tot en met  (uitgegeven van
zijn niet meer  voorhanden. 

Afl . : VOO  EEN G en N 
GEVEL VAN EEN ,  platen;./

Afl .  (Niet meer  voorhanden). 

Afl . N EEN E , en E -
L VOO ,  pl.; /

Afl . S N EEN , en 
GLAZEN N EEN ,  pl.; /'o.bo. 

Art . J VOO , VEETEELT 
OF , met woning,  pl.; /'

All . . A A T , -
L EN ,  pl.; ƒ

All . « gedeelte ,  pl ; f

 ged. N ,  ont-
werpen,  pl.; /'

Afl . , » ontw.,  pl.;  ontw.  pl.; ƒ

Afl . W T TENTOONSTELLEN VA N N 
VA N , OUW-, - EN E ,
pl. ; /'

Afl .  i^  ged. N L T 
N  EN ,

 ged.  VOO . . 
 pl.; E S N EEN N  ontwerpen). 
 pl.; ƒ

.  VOO . , T 

,  pl.; G VOO  EEN ,  ontw.), 

Afl .  i e ged. T VOO E . OUW-
, . E  EN J. VAN ,  pl.; ƒ

 ged. L VAN EEN , 
 ontw.),  pl.; ƒ

Afl . ,  pl.; /'  o

Afl . E VOO N N . 
 pl.; ,  pl.; ƒ

Af l AST ,  pl.; ,  p l ; /"i^o . 

Afl . N VOO ,  pl.; ƒ

Al l A  pl.;

Afl .  VOO  EEN ,  pl.; 
G VAN EEN ,  pl.; ƒ

Verslag ,  pl.; N N VOO
, - ontw.,  pl.;  ontw.,  pl. j

Verslag F N E  VA N 
EEN E , = OntW.,  pl.;  Ontw.,  pl.;

Verslag  SYNAGOGE VOO  EEN E .  pl.! 
 VOO  EEN ,  pl.; ƒ

Verslag  ontw.),  pl.; W 
VOO T N  ontw.),  p l ; ƒ

Verslag EVEN ,  ontw.,  pl.; /

Verslag  pl.; /

Verslag E  VOO E S 
,  ontw.,  pl.; ƒ

Verslag  VOO T OUW , EN 
N T N ,  pl.; ƒ

Verslag S T , . EN 
E ,  dubbele platen;

G
Staats o 

i 
1869. 

 1870 

1873. 

F & E 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 1880. 

 1879. 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio -

nalen wed-

strijd . 

Arnhe m 

1879. 

A

. 

E T & O.
Vertenenwoordiger s van JOS. F. EBNEM te Londen . 

- GLASMOZAIE K -

N  VAN & UNSTE OON

= N O T A

op naam gedrukt. 

LICHTDRUK. 

L VAN 

L I C H T D R U K , 
bi j Joh. G. stemie r Cz. Amsterdam . 

 goedkoo p Doortrek-papie r 

p rol , van  bij , a ƒ

G. J. Vl&ont & C°. 
, 

G Amsterdam

 Antwerpen

Steeds voorhanden N 
.

 Z .

Specialitei t in PIERRE ORNÉE. 

! ukken en  worden 
op o aanvrage toegezonden. 

T E FE  EBAN N 
VOO

a f 1.75 per  stuk. 

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER & MOTTU. 
 138. 

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

«. , T W E l ! lv EN. 

„CARBOLINEUM." 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

http://Harrf.vei.de


n Trappen 

Eerst e IMï.js : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

U 0 
36. Derde Weteringdwarsstraat , 

. 
 Sta l  Uox

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

: t 402, b./h . . 

GEBOUW PERMANENTE TENTOONSTELLIN G TA N DE MAAT -
SCHAPPIJ TOT i(i;v<)i;i)i:i!i\i i  HOUWKUNST. 

Vertegenwoordig t < al  PILS & Co. Parijs . 

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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werking' e zien.

s Vent i lators , s ,
Water le id ingen, s geschi lderd en gebrand 
Glas, geschilderde Tegels, enz. enz. 

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

t n is bet eenige afdoende middel tegen  en e 
 'werkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

E T ' en E . Billijk e prijzen cn 
vrachten. T systeem P é t i t j e a n. 

Cioliovo op Voornaam eu Ad rot*  te letton. 

 L T D .
ifixploitntl e dor n van do Vul Traver». 

 NATUtlRL . ASPHALT 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

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

. 
Agent vooi n .

,. A.Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ij/.er-

p aanvrage prijzen gaarne ver-
<059 

T E 

waren waarvan 
strekt worden. 

Bel tweg No. 3. 

: E T
 a 

 PARKETVLOtrlÉ N en WANDTEGELS:

g Y

N S *  Cie.
n en Cementtegels.

JJĴ  Groote voorraden.

. 
Gecomprimeerd e Asphaltwe<rei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asplult -

Mastie k voo r Trottoirs , Skutinjr-Uiiiks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Magazijiivloeren . Gunden . Veranda' s Itrug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Vour  inlichtingen .  liet letrgen vau Vloeren, Bedekkingen .. gelieve men zioh teadresseeren 

nan het r  der  fabriek, Beltweg 8,  48(i:i 

4864 

Systeem  &  POST. 

Zelfreguleerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie . 

Vertegenwoordige r D. S. M. KALKER , Amsterdam . 
 K A L K K R - I . I Z E R W A R E N A M S T E R D A M .  352. 

: . P. J. . . Prof. . E F 

C. , F. J. S en C.  J. S . 

Bureau: t

Ui tgevers: .
t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. 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. 

: e nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnij-
verheid. — Over  luchtlilter s en hunne toepassing in moerassige landstreken, 
ter  bestrijding van malaria. — l tegen het zetten van gewelven. — 

. — Binnenlandsche berichten. — Benoemingen, vacante betrek-
kingen enz. — n betreffende . — Afloop van 
aanbestedingen. — — t nummer bestaat uil 8 bladzijden. 
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 T E G E N T Z E T T E N 
V A N . 

n het Weekblad >>de "  van  Aug. j.l . komt een 

ingezonden stuk voor, dat, in korte woorden, de strekking heeft 

om aan te toonen, dat de Gemeenteraad van Utrecht niet goed 

heeft gehandeld met het nemen van een zijner  laatste besluiten 

tot het uitschrijven van een prijsvraag voor den aanleg en de 

bebouwing van gronden, door de Gemeente gekocht en nog te 

koopen. e schrijver  acht het wenschelijk het werk op te dragen 

aan dengenen, die door  geleverden arbeid het best voor die taak 

berekend blijk t te zijn. Op het gebied der  landschaps-architectuur, 

zegt de schrijver, kan een eigenlijk ontwerp niet vooraf gemaakt 

worden en is de teekening, voor den waren kunstenaar  ten minste, 

niets meer dan een leiddraad van de uitvoering van zijn eerste 

gedachte. 

Nu een volgend nummer van »de "  geen tegenspraak 

van het stuk des heeren C. brengt, gevoel ik mij  genoodzaakt de 

lezers van het «Bouwkundig Weekblad'' te waarschuwen, niet te 

veel waarde aan de kastijdin g of den raad van den schrijver te 

hechten. k mag dit doen, daar het maar al te duidelij k uit het 

stuk zelve blijkt , dat de heer  C. schrijf t over  iets waarvan hij  nog 

niet veel weet; want het onderwerp van de prijsvraa g zal niet zijn, 

alléén een wandelpark te maken van een terrein, dat uitmunt 

door  schoon houtgewas of door een heuvelachtigen bodem. 

e juiste geschiedenis van de zaak is, dat door B. en W. van 

Utrecht reeds eenige bekende park-architekten waren uitgenoodigd, 

toen de d wenschte de prijsvraa g meer  algemeen te stellen. 

Er wordt  gevraagd het ontwerp voor den aanleg van 

een park, maar ook het ontwerp voor den gewijzigden aanleg van 

de oude buitenplaats »het e , deze laatste hoofdzakelijk 

met het oog op eene voordeelige exploitatie van bouwterreinen, 

om op die wijze den aankoop en den aanleg van het tweede 

gedeelte (bouwland),  mogelijk te 

maken. t vraagstuk, waarbij  vooral ook een gedetailleerde en 

vertrouwbar e begrooting verlangd wordt, vri j  moeielijk en in-

gewikkeld, is dus van geheel anderen aard, dan de schrijver C. 

meent. e hoofdzaak zal zijn, een uitbreidin g der  stad te ont-

werpen op een terrein, dat voor een gedeelte uit een oude buiten-

plaats bestaat en overigens uit moes- en weiland, en op een ander 

terrein, dat slechts gedeeltelijk bebouwd mag worden, en voor  het 

overige park-aanleg zal worden. Van den tegenwoordigen toestand 

van dat laatste terrein, bouwland, kan weinigof niets behouden blijven. 

e lange zinnen uit het werk van wijlen Fürst , 

door den heer  C. aangehaald, hebben betrekking op geheel iets 

anders dan op een toestand als te Utrecht, en ik zou wel eens 

willen zien. hoe de schrijver van 't ingezonden stuk, al was hij  ook 

nog zoo knap, iets zou kunnen tot stand brengen  teekening, 

al had hij  niets anders te doen dan het gevraagde uil te voeren. 

Alvorens zijn hart te luchten over  dingen waarvan hij  niet op 

de hoogte blijk t te zijn, had de schrijver  beter  gedaan zelve eens 

de terreinen in oogenschouw te nemen en zich op de hoogte te 

stellen van hetgeen gewenscht wordt. 

U dank betuigende voor de plaatsing mijner  opmerking, hoog-

achtend

r den heer . Gosschalk, is aan den Gemeenteraad van 

Amsterdam een plan — toegelicht door  eene situatie — ingediend 

voor de inrichtin g van een nieuw Entrepót-dok aldaar. 

Volgens den ontwerper, zal het nieuw te stichten dok voldoen 

aan de volgende eischen:  gemakkelijke bereikbaarheid voor 

de grootste stoombooten en schepen; —  mogelijkheid tot het 

maken van aansluitingen aan de spoorwegen, die in Amsterdam 

eindigen, zonder het verkeer  langs het Centraal-station te vergroo-

ten; —  het in het oog houden der  groote belangen, die zich bij 

de voltooing van het Nieuwe l voor de t 

zullen doen gelden; —  gelegenheid tot uitbreidin g bij  de ver-

meerdering der  behoefte aan pakhuisruimte; —  afdoende beschut-

ting der ; — en 6°. het verleenen van ruimt e tot het 

stichten der  voor den handel noodige gebouwen (pakhuizen, sheds, 

silo's) en inrichtingen (kranen, kolentip). 

Alvorens de ontwerper  echter met dit plan kan voortgaan, is 

het wenschelijk om te weten, op welke wijze de gemeente Amster-

dam, als eigenares van het , haar  medewerking wil verleenen in 

het tot stand brengen van het geprojecteerde dok, onder anderen 

door  afstand van het benoodigde water  en den benoodigden onder-

grond, en op welke voorwaarden zij  daartoe geneigd zou zijn. 

Bij  het plan is eene korte omschrijving van het ontworpen k 

gevoegd. 

t is geprojecteerd in het breede gedeelte van het , tusschen de 

Vogelwijkslanden cn de , en bestaat uit dri e eilanden. 

t noordelijkeeiland ligt ongeveer . (een breedte gelijk aan 

die van de s voor ) van cle Vogelwijkslanden verwij -

derd. t zuidelijke eiland ligt op . (een afstand door . 

! van . voldoende geoordeeld voor  dc beweging der  grootste stoom-

booten) van dc e af. e drie eilanden zijn onderling 

door  beweegbare bruggen verbonden, terwij l het zuidelijke eiland 

door een vaste brug verbonden is inet de . 

e afmetingen der  deelen zijn in ronde cijfers als volgt. t 

noordelijk e eiland is lang . breed , t midden eiland 

(driehoekig met afgestompten top) is lang , breed aan de 

basis , breed aan den top . t zuidelijk eiland is 

lang , breed . e invaart, gevormd door  het noordelijke 

en zuidelijke eiland, is breed . r  ligt het hoofdbassin, 

lang , breed aan het middeneiland  , hebbende een 

wateroppervlakte van 6 . t noordelijke bassin tusschen 

i de eilanden beslaat '/s . t zuidelijke bassin tusschen de 

eilanden beslaat . t noordereiland heeft een oppervlakte-

van ongeveer . t middeneiland heeft een oppervlakte 

van ongeveer  io 2 / 5 . t zuidereiland heeft een oppervlakte 

van ongeveer . 

r  de beide beweegbare bruggen kunnen de n uit 

het l onmiddelijk het k binnenvallen. 

t geheele k beslaat een oppervlakte van rui m -

ren, terwij l het bestaande Entrepót-dok aan wateroppervlakte heeft 

i 6 , aan kaden en bebouwde en onbebouwde terreinen

, te zamen . 

r  den r van Waterstaat, l en Nijverheid is 

aan de volgende heeren van het u van den aanleg van 

Staatsspoorwegen te 'sGravenhage eervol ontslag gegeven: met

Januari a. s. aan den ingenieur A. Simons, Sectie-ingenieur; met 

 Apri l a. s. aan de administrateurs Weenink, , , d en 

e Comte; — met  Juli a. s. aan den ingenieur  J. W. Witsen Elias, 

, en verder aan de heeren A. W. Stortenbeker, 

r  en J. . . . 

Van de buitenlands gedetacheerde technici gaan eveneens met 

 Juli weg de heeren k en . Verder  keeren de bij  den 

aanleg gedetacheerde ambtenaren Putten en Van Citter s eerstdaags 

naar  andere afdeelingen van het t terug, en zal de 

r l aldaar  tijdelij k worden belast met andere ambte-

naren op de hoogte van zaken te stellen. 

Er blijven dus na  Juli a. s. alleen over de directeur, met de 

technici de heeren B. J. van den Berkhof adj.-ingenieur en Van 

Trigt , en de heeren . Boing en r voor de admini-

stratie, die dan noodig zal zijn, benevens de heer van t (bui-

tenslands). 

n dienst der  laatste heeren is men echter  voornemens mede 

reeds spoedig te doen eindigen. 

Overigens gaan de werkzaamheden naar  eene andere afdeeling 

van het departement over en zal de opheffing der  bureaux op de 

lijnen spoedig volgen. 

Tot heden laat de wet, waarop reeds vroeger in de r is 

aangedrongen, en die in het lot der  oudere ambtenaren dient te 

voorzien, nog steeds op zich wachten. 

Een der  Afdeelingen van de bekende j  voor den 

Werkenden Stand te Amsterdam, wordt gevormd door de -

strieschool,"  zijnde een avondteekenschool voor  jongens. 

e school werd opgericht in  dus kort na de eerste 

Ambachtsschool, die ook een stichting is der  zelfde . 

Terwij l aan de laatste gelegenheid bestond om de zoons van 

werklieden bekwaam te maken voor  eenig ambacht, had men 

met de eerste op het oog de kinderen van bazen in de gelegen-

heid te stellen goed en degelijk onderwijs te genieten. s van 

de oprichtin g af stond bij  de l op den voorgrond : 

des daags in de werkplaats en 's avonds theoretisch onderwijs, 

een stelsel alzoo dat nog heden ten dage bijna overal als het 

beste wordt erkend. 

e j  voor den Werkenden Stand was tot nu toe 

in staat hare Afdeeling onbekrompen te steunen. r met het 

verminderen harer  inkomsten, verminderde het subsidie, dat zij 

aan de school kon geven, die daardoor een onzeker  bestaan te 

gemoet ging. e toestand was te meer te betreuren, omdat de 

inrichtin g reeds zoovele goede krachten, ook in liet bouwvak, had 

geleverd. 

Gelukkig, dat zoowel het k als de Gemeente te vinden waren 



voor het verleenen van een subsidie, elk voor /  waardoor 

hel bestaan der  school weder  verzekerd was. 

t e maakte het echter  noodzakelijk de school te 

reorganiseeren. n ioden September a. s. zal zij  weder  geopend 

worden in haar  gedeeltelijk nieuw kleed, en met een gedeeltelijk 

nieuw personeel van leeraren. Ook in de lessen is een kleine 

wijzigin g gekomen, zooals blijken zal uit het uitgebreide programma 

voor den aanstaanden cursus, dat kosteloos te verkrijgen is bij 

den concierge van het gebouw der j  voor den Wer-

kenden Stand, ingang Grocneburgwal

Gedurende  avonden per  week wordt onderwijs gegeven in het 

handteekenen, rechtlijnig- , bouwkundig-, werktuigkundig  teekenen, 

het boetseeren, de stijl - en ornamentleer, de doorzichtkunde, de 

toepassing der  wiskunde op de bouwvakken, de bouwadministratie 

en de bouwwetgeving. e cursus duurt tot ult° . . 

Volgens het programma zal de richtin g van het onderwijs vooral 

practisch zijn. t zal het streven zijn, eiken leerling afzonderling 

in die richtin g te ontwikkelen, die bepaald wordt aangegeven door 

het vak dat hij  gekozen heeft. j  wordt aan iederen leeraar 

overgelaten de klassen, volgens de krachten der  verschillende 

leerlingen in groepen te verdeden, zoodat de vlugge leerlingen 

niet behoeven te wachten op de meer  achterlijken. 

Te Utrecht zal van  tot  September a. s., eene tentoon-

stelling van gastoestellen, dienende tot drijfkracht , verwarming en 
verlichting , gehouden worden. Zij  gaat uit van de afdeeling Utrecht 

der j  tot bevordering van Nijverheid. 

adres tc wenden tot het departement van koloniën. Voor de daarbij 

over te leggen stukken, alsmede omtrent verdere vereischten en 

voorwaarden, raadplege men de  no.

 )e e Gemeenteraad heeft g na lang-

durige discussie zich vereenigd met het eenvoudigste van twee 

door B. en W. overgelegde plannen tot vernieuwing van de -

vebrug. t aangenomen plan zal volgens de raming kosten 

 waaronder dan begrepen zijn de reeds vroeger toege-

stane  voor een hulpbru g en de vergrooting der  duikerklok . 

, VACANT E , ENZ, 

e heer . , tot nu toe waarnemend ingenieur van 

den weg bij  de j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

te Zutfen wordt met ingang van  Sept. a. s. definitief benocml 

tot sectie-ingenieur  ter  standplaats Groningen. 

Bij  den dienst van den waterstaat en de burg. openb. werken 

in e kunnen worden geplaatst: eenige aspirant-ingenieurs 

en eenige opzichters  kl . 

Zij , die voor  plaatsing in aanmerking wenschen te komen, be-

hooren zich binnen ée'nc maand na  Augustus, b'j  gezegeld 

 1889. 

. 

 Aug. t stichten van
arbeiderswoningen c a. voorde vereeniging 
s Eigen brood bovenal",te , onder 
beheer van den architekt J. . Bruns aldaar. 
A. J. de Boer, te . .

J. Nijsloot, idem 

T . G. Bekhuis & , idem 

. Smit &  v. d. , idem. 

A. J. Teddema, idem »

J. , idem »

F , idem »

T . , idem »

J. Bottema &  C°., idem

P. Vonk, idem

. v. d. , idem

 Jansen, idem . . . »

F. , idem »

C. F. Schwaner, idem »

Gegund. 

,  Aug. e architekt G. Belt 
man A.Gz., door de firm a . van n & 
C°. te Gronau; het verbouwen harer  ververij 
aldaar: 

, te d . . . . 

G. , »

G. Sluijmer  »

A . ten Cate »

B. J. Turi n » Si

A. Groothengel, te Borne /

 A . Witzand, te Almelo . . . . »

A . Jeunink »

A . , te Gronau

G. W. Wegereef. 

e overigen allen aldaar. 

,  Aug. e architekt G. Belt-
man A.Gz , namens de directie der  Baum-
woll Spinnerei Eilermark : het bouwen eener 
stoomkatoenspinnerij, machinekamer, ketel-
huis, portierskamer, kantoren en verdere 
annexe werken, op een terrein aan de Gla-
nerbeek: A. volgens bestek, B. volgens be-

A B stek met  verdiepingen 

 Sluijmer  /
J. Vossebeld
G. J. r  te Zutphen 
F. , te Borne . . . 

. ten Cate w  w
B. J. Turi n 
G. e 
A Jeunink 
N. Perquin &  Zn., te Berkel. 
G. e 
A . . . Wesselink, te 

o 
G. Groothengel, te Borne. 

. A . Witzand, te Almelo. 

e overigen allen aldaar. 
s »

 Aug. e architekt 
Johs. s Jr., voor  rekening van den heer 
Ph. Simons, het vergrooten der  papiermaga-
zijnen, pakplaatsen, enz. op het terrein van 
het perceel Amstcrdamsche Veerkade N°.
aldaar: 
A . Steen, te e /'
Gebr. Vos, idem 
A. Stigter, idem 
v. Bergen , idem . 
Gebr. , idem 
G. v. d. , idem 
Jac. Vos, idem 
J. P. , idem 

egund. 

E N A A O ,  Aug. e architekt Joh. 
s Jr., voor  rekening der  maatschappij 

»de Club" , het ophoogen van gronden op 
het terrein gelegen aan den Zuid-Buiten-
singel, aldaar, 
P. , tc 's e / '
J. , idem
A . de Borst Cz., te Papendrecht . . »
G. v. d. , te 's e »

. Jongenburger, te Waddingsveen p
G. , te Scheveningen
J. de Bruijn , te 's e »
A. de Woerd, idem
A . van Enmenes, idem »
A . , idem »

gegund. 
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 lagere n prijs ,

 Ondoordring -

baarhei d voo r vocht . Weerin g van geluide n

ongedierte . Grooter e duurzaamheid ,

t  Nederland.  10

Tegen alle weersgesteldheid bestand zijnde en afwaschbare 
gepatenteerde en bekroonde 

- V E R W E N 

JgjjCjjg t
N EN G . 

S a  T E G E N . 

Verwe n voo r fa^aden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E . 

Goedgekeurd en aanbevolen door de Academie van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

— C. WÜST, fabriekant van Verwen te . — 

D E L I N T .V C». Rotterdam . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen . 

- GLASMOZAIE K -

W. F WEIJNTJES, 
i 514 b./h. n

Agent vooi n .
.. A.Jandges te

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

Wij  nemen de vrijhei d opnieuw de aandacht te 
vestigen op onze 

voor  Bouwkundig Weekblad en Tijdschrift , a ƒ 1.75 
per stuk. 

E R V E N . A N U N S T E R & O O N . 

t 246 Amsterdam. 



F- u-jMUSCRAVE

te . 
 V A N 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkanier-Beuoodigdheden , 

 en .

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

 en

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

VA N

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonie Ureestraat

G 

 zullen verkoopen op
 des namiddags 

te e uur, in het l  aan 
den Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

Schroten ,

e volgens Notitien ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) te verkrijgen .

J AN . — . 
UEBOUW E f VAN E J TOT 

G  BOUWkTN'ST . 

Vertegenwoordig t ItOKKli T HOI LI & S0 \, Li m Londen . 

E EN . 
' 8  1882. S

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

' S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende

 geplaatst.

— In all e voornam e plaatse n zijn  modelle n te he/Jehtigeii . — 

(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. 

VANG . S - EN E ,  de 

. N & , ) OELOFFZEN & , 

; , . E -

WEN- EN , T VOO , Vossius-

straat. — e , (huis).  A . OL , (huis). — . 

, (huis). N . OLLEGE -

Z .  de . , (huis).  j . 

, (huis.) T NS." . . 

. T .  de . A N E E U L E N, 

(kantoren). 

. E . 

e , (huis). — . VAN , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . J. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de  VA N 

OON &. , (kantoren). — P. VA N , t (huis). — 

N VA N N VA N E L L e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e r  VA N LOON, d ,

e . . (villa). 

e . ÜSTE, , (huis). 

N VA N T . e . P. , (villa). 

A . AL Z . , Architect. 

m 

; E T &  O . 

 PARKETVLOEREN en WAWDTEGELS: 
§ Y & , 

 Groote voorraden.

E N . VAN UNSTE  & N . leveren 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000 M . 
E . 

e . .  T l E L E , (villa). 

Y &  nieuwe winkel en magazijnen. 

: T h, A. , d t 32 . 
 J A N V A N DER POT, 

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

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

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Grelieve op Voornaam eu  te letten. 

1 S E P T E M B E R 1888. 

' l ' .MLll l f i ' i ' i l l l l IJt.^l : 

. P. . . Prof. E. . . E F 

, F. S en S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Office: 

 Queen Victori a Street E .  - Y S &

 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.

: e nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnij-
verheid.  Bij  de plaat. — Brandgevaar  bij  stoomleidingen. — Prijsvragen. — 

. — Binnenlandsche berichten. — n betreffende 
de maatschappij. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: de t te . 
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 VA N . 

t uit het h vertaalde  van deze prijsvraag, 

waarvan eenige voorname bijzonderheden reeds opgenomen zijn in 

het  N ° .  van  Augustus j.l. , luidt als volgt: 

e nieuwe schouwburg zal gebouwd worden op het plein van 

het gedeeltelijk af te breken t hospitaal, ter  plaatse 

als is aangegeven op de situatie, en met den hoofdgevel aan de 

Spitalgasse. e schouwburg moet dienen voor  het opvoeren van 

lust- en treurspelen, opera's en balletten. 

e ruimt e voor  de toeschouwers zal, behalve  zitplaatsen in 

de orchestruimte, ongeveer  a  zitplaatsen moeten bevatten, 

namelijk : 

Ongeveer  zitplaatsen voor  parquet en parterre. 

 » in  parterre-loges, elk met  plaatsen. 

 in het parterre, tusschen de rijen loges 

en tegenover  het tooneel. 

 in  loges eerste verdieping. 

 in  loges tweede verdieping. 

 » op het balkon in het midden tusschen 

de rijen loges der  eerste en tweede 

verdieping. 

 » op de derde verdieping. 

n de proscenien aan beide zijden van het tooneel moeten twee 

loges aanwezig zijn voor  de vertegenwoordigers van g en 

Stad, en boven elk dezer  twee loges voor  de tooneelspelers. 

All e zitplaatsen, zoowel die in de loges als elders, moeten genoeg-

zaam ruime afmetingen hebben en zoo gemakkelijk mogelijk zijn. 

Behalve de ruimt e voor  de toeschouwers en de daarbij  behoorende 

portalen, gangen, trappen, privaten enz., moet op de eerste ver-

dieping een ruime foyer  met afzonderlijk buffet, en in de hoofd-

vestibule gelijkstraats, het avond-plaatsbureau worden ingericht. n 

het bijzonder  moet de opmerkzaamheid der  ontwerpers daarop zijn 

gericht, dat de trappenhuizen, voor  de bovenverdiepingen, in 

voldoende aantal en op de juiste plaatsen aanwezig zijn, zoodanig 

dat de ontruimin g van het gebouw gemakkelijk, in korten tij d 

en zonder  gevaar  kan geschieden. Terwij l de oplossing van deze 

uiterst gewichtige vraag wordt overgelaten aan de ontwerpers, 

wordt echter  daarbij  de eisch gesteld, dat de eerste, tweede 

en derde verdiepingen, elk minstens twee afzonderlijke trappen-

huizen hebben. e der  tweede en derde verdiepingen, mogen 

niet met elkander  in verband staan, en moeten van uitgangen 

voorzien zijn, die onmiddellij k naar  buiten voeren. 

t gebouw moet een hoofdvestibule hebben voor  het plaats-

bureau, en voor  de bezoekers van den derden rang moet een 

afzonderlijk e foyer  worden ingericht. Op alle verdiepingen moeten 

overigens in behoorlijk aantal aanwezig zijn, genoegzaam groote 

garderobes, privaten, enz. 

 Voor  het  zijn noodig: een voldoend achter-tooneel 

met een magazijn voor  meubels en requisiten. 

 Voor  het  zijn noodig: 

een vestibule; 

een directeurskamer; 

een rui m vertrek voor  het bureau van den directeur, benevens 

een kabinet voor  den secretaris; in eerstgenoemd vertrek moet 

zoowel het archief als de bibliotheek geborgen kunnen worden; 

een woning voor  den huismeester, bestaande uit twee kamers, 

een voorkamer en een keuken ; 

een woning voor  den portier , bestaande uit een kamer en een 

keuken, en zoo mogelijk een portiersloge; 

een vertrek voor  het technische-, het policie- en het gezond-

heidstoezicht ; 

een kamer voor  de toestellen van de brandweer; 

een plaatskaarten-bureau voor  gebruik des daags. 

 Voor  het  moeten, behalve de zitplaatsen in de ruimt e 

voor  de toeschouwers, in de nabijheid ingericht worden, een voor-

kamer voor  garderobe, een stemkamer, en afzonderlijke privaten enz. 

 Voor  het schouwburgpersoneel zijn noodig: 

een kamer voor  den regisseur  en een voor  de machinisten; 

een zaal voor  het instudeeren der  rollen (gelezen rollen); 

een voor  quartet-studie en een voor  koor-studie; 

vier  afzonderlijke kleedkamers voor  dames, en vier  afzonderlijke 

voor  heeren; 

een kleedkamer voor  mannelijke en een voor  vrouwelijk e 

koristen; 

een groote kleedkamer voor  statisten; 

een rui m magazijn, of meerdere kleine naast elkander  gelegen, 

! voor  het bewaren van kleederen; 

een depót voor  wapens en tooneelrequisiten, en een voor  ver-

: lichtingstoestellen; 

een werkkamer voor  kleedermakers en magazijn voor  kleeder-

stoffen; 

twee ateliers voor  den kapper  en een pruikenmagazijn; 

een werkplaats voor  timmerlieden, smeden en behangers ; 

een kamer voor  het branweerpersoneel en een voor  den inspec-

teur  over  de verlichtin g ; 

de voor  deze vertrekken benoodigde trappen, privaten enz. in 

genoegzaam aantal. 

E . 

t achtei tooneel moet door  middel van een ijzeren gordij n 

afgescheiden kunnen worden van het tooneel. 

e schouwburg moet geheel brandvri j  worden ingericht. 

t tooneel moet voorzien worden van alle thans bekende 

tooneel machinerien; hout is als materiaal voor  de constructie 

niet toegelaten. 

e ruimt e voor  de toeschouwers moet van het tooneel geschei-

den kunnen worden door een ijzeren gordij n en voorzien vaneen 

automatisch werkend waterreservoir. 

t gebouw moet verwarmd worden met toestellen voor  centrale 

verwarming, en mechanisch geventileerd. 

e verlichtin g moet met gas geschieden, echter  ook met 

electrisch licht. 

t ketelhuis kan geplaatst worden in het plantsoen, nabij  het 

gebouw. 

n het gebouw moet behalve de gewone waterleiding, een af-

zonderlijk e gemaakt worden voor  de brandbluschmiddelen. 

E . 

e stad u schrijft , volgens het bovenstaande programma, 

en ingevolge besluit van den Gemeenteraad van  Juli j. l . , een 

internationale prijsvraa g uit voor  een ontwerp voor  den bouw 

van een Stadsschouwburg. t ' van u 

zal op verzoek aan de medewerkers toezenden: 

 een speciaal programma voor  den bouw, waarnaar  het ont-

werp vervaardigd moet worden. 

 een situatie van de bouwplaats en het omliggende terrein, 

op  a

 een nivellement van het bouwterrein en de omliggende straten 

op  a

d. een plan van de kanalisatie met hoogte aanwijzing; 

 een plan met doorsneden over  het terrein; 

ƒ. eene opgaaf van de prijzen van bouwmaterialen en arbeids-

loonen, bij  de begrooting in acht te nemen. 

e beschrijving van het ontwerp, de begrooting, enz., kunnen 

worden overgelegd in de Poolsche, de e of de Fransche taal. 

e ontwerpen moeten gemerkt worden met een motto, tevens 

zichtbaar  op de verpakking en op een verzegeld couvert, be-

vattende naam, voornaam, woonplaats, betrekking en nauw -

keurig adres van den ontwerper. e ontwerpen enz. moeten 

worden toegezonden aan: das Prasidium des s der . 

t . 

t ontwerp moet in alle deelen voldoen aan alle bepalingen 

van het programma. 

t ontwerp en de begrooting mogen het bedrag van

gulden (Oest-Wahr) niet te boven gaan. 

Ontwerpen die deze som overschrijden, kunnen niet worden 

bekroond. n dit bedrag moeten worden opgenomen, behalve de 

kosten voor  den bouw en de leiding der  uitvoering, tevens de 

kosten van de uit- en inwendige versiering, van het hoofdgordijn 

en dat voor'de tusschenakten, de tooneeldecoratiën en meubelen, 

de requisiten, enz. en van de inrichtingen die van den bouw niet 

gescheiden kunnen worden, zooals die voorde centrale verwarming, 

der verlichting en der  meubels van de ruimt e voor  de toeschouwers. 

e depots voor  coulissen, tooneelmeubels, en de ateliers voor 

schilders en decorateurs, enz, worden geplaatst in een afzonder-

lij k gebouw, dat niet in de prijsvraa g is begrepen. 

n antwoord op de prijsvraag moeten ingeleverd worden: 

 Een verklarende omschrijving van het ontwerp. 

 Een situatie op de schaal van  a  waarop zijn aange-

geven de rioleering en de onderdeelen daartoe behoorende, de 

hoogte profillen , waarbij  eene algemeene reguleering van het aan-

grenzend plantsoen in acht genomen moet worden. 

 Een plattegrond der  kelderverdieping. 

 Een plattegrond der  verdieping gelijkstraats, met alle details 

der inwendige inrichting , met het ontwerp der  centrale verwar-

ming, der  verlichting, enz. 

 Een plattegrond der e verdieping. 

6. Een plattegrond der e verdieping. 

 Een plattegrond der e verdieping. 

 Een lengtedoorsnede over  de as van het tooneel 

 Een dwarsdoorsnede over  de toeschotiwersruimte, met het 

uitzicht op het tooneel. 

e teekening van den hoofd-gevel. 

 Een zij-aanzicht. 

e teekening van den achter-gevel. 

All e teekeningen, van af  tot en met  te leveren op de 

schaal van  a

Andere dan de bovengenoemde teekeningen worden niet ter 

beoordeeling aan de Jury voorgelegd. 

n de plattegronden en doorsneden moeten duidelij k worden 

aangegeven: alle inrichtingen en leidingen voor  de centrale ver-

warming, de ventilatie, de waterleiding, de verlichting, en de 

machinerien voor  het tooneel. 

t het oog op de weersgesteldheid moeten in het ontwerp 

zoo veel mogelijk vermeden worden, alle overlading van uitwen-

dige ornamenteele versiering, loggia's, balkons, terrassen enz. 

Wat de inwendige inrichtin g betreft, moet de schouwburg vol-

komen voldoen aan alle eischen van zekerheid en gemak; boven-

dien moeten alle mogelijke tegenwoordig bekende verbeteringen 

op het gebied der  kunst en der  techniek worden toegepast. 

e aandacht der  ontwerpers wordt daarbij  gevestigd op de 

volgende voorschriften : 

 de verordening der . . Stadhouderschap voor  beneden-

Oostenrijk , van  Juli  No.  welke bij  het uitwerken 

der plannen tot grondslag moet dienen, voor  zooverre zij  over-

eenkomt met de plaatselijke toestanden en bepalingen; 

 de in het ' van r  open-

baar  gemaakte verordening betreffende den bouw van nieuwe 

schouwburgen. 

e ontwerpen moeten uiterlij k op i ° . t  des middags 

 ure, aanwezig zijn bij  het " 

Voor  de dri e beste, en het meest aan de bepalingen van het 

programma enz. voldoende ontwerpen, werden uitgeloofd, als eerste 

prij s een bedrag van  flor.  Oest. W., als tweede prij s een van 

 flor.  en als derde prij s een van  flor.  Bovendien wordt 

eene som van  flor.  Oest. W. bestemd, om daarvoor  door  de 

Jury aan te wijzen ontwerpen aan te koopen, voor  bedragen door 

die Jury te bepalen. 

e bekroonde ontwerpen worden tegen betaling der  premie het 

eigendom der  stad, die zich het recht voorbehoudt van deze ge-

brui k te maken. Na de uitspraak der  Jury worden alle ont-

werpen gedurende  dagen in het openbaar  tentoongesteld. 

e Juryleden zullen binnen  dagen na den is'=n t

bijeen komen. e uitspraak zal in de lokale dagbladen worden 

bekend gemaakt. 

e namen der  Juryleden worden voor  den i s t e n t

bekend gemaakt. 

t kan niet worden ontkend, dat de eischen die aan de ont-

werpers worden gesteld, buitengewoon hoog zijn, te meer, wanneer 

men de uitgeloofde prijzen in aanmerking neemt. Zoo moeten op

de schaal van  a  zelfs alle inrichtingen voor  verwarming, 

ventilatie, verlichting, waterleiding, rioleering en tooneelmachine-

riën in de plannen worden aangegeven. Veel daarvan is werkelij k 

overbodig, omdat tijdens de uitvoering natuurlij k het plan niet 

geheel gevolgd kan worden en alle bijzonderheden van die in-

richtingen toch niet door  de prijsrechters volkomen beoordeeld 

kunnen worden. 

Ook is de opgaaf der  prijzen van de materialen,  bladzijden 

kwart o beslaande en bij  het programma gevoegd, slechts in de 

Poolsche taal verkr  igbaar. Wanneer  beschrijvingen van het ont-

werp worden toegelaten ook in de e en Fransche talen, 

had men die prijslijs t tevens in die talen beschikbaar  moeten 

stellen. 

t is verder  te betreuren, dat de namen der  Juryleden niet 

terstond bij  het programma zijn bekend gemaakt. 

Afgezien van een en ander  is het programma met ernst opge-

maakt. 

n artikel in het Weekblad »de "  van  Aug. j , l . , 

werd geschreven naar  aanleiding van de mededeeling van  Juli 

1.1. uit hetzelfde Weekblad, meldende dat de gemeenteraad van 

Utrecht een prijsvraa g wilde uitschrijven voor  den aanleg van 

een wandelpark op het aangekochte e land aldaar. 

Of ik daarbij  den juisten omvang van het te maken werk wist, 

of had moeten weten, deed nu weinig ter  zake. 

Niet kastijdin g van Utrechts gemeenteraad, zooals  Aug. 1.1. 

door  in uw Weekblad beweerd werd, maar  enkel het wijzen 

op het ondoelmatige van prijsvragen voor  parkaanleg, was het 

doel mijner  letteren. 

Er is dunkt mij  op het gebied van park architectuur  hier  te 

lande reeds genoeg wansmaak en volslagen gebrek aan vakkennis 

tentoongespreid, om het wijzen op te begane fouten te motiveeren, 

vooral tegenover  een gemeenteraad die blijk t de zaak ter  harte 

te nemen en het goede voor  heeft. 

k blij f dan ook vast overtuigd dat de bewering, dat prijsvragen 

ten eenen male ongeschikt voor  parkaanleg zijn, niet tegenge-

sproken zal worden door  een  landschapsarchitekt. 

Amsterdam,  Augustus  C. 

Op g den  September  a.s.. des voormutdags ten 

half elf ure zal eene vergadering gehouden worden van het . 

t var. , in het Gebouw van de j  tot 

bevordering der  Bouwkunst, t  te Amsterdam. t 

deze vergadering wordt het veertigjari g bestaan van het t 

herdacht. 

Op den oproepingsbrief aan de leden staan de volgende voor-

drachten vermeld: 

n van de leden A. g a en G. E . V . . 

van Zuylen betreffende het derde congres van binnenlandsche 

scheepvaart n omtrent de werken van het -

l en de Vechtwatei leiding. 

e leden zullen ten  ure het gebouw der  vergadering ver-

laten en zich ten  sVa ure vereenigen aan boord van een 

salonboot, liggende aan de Sarphatikade (bij  de e Sluis) om 

naar  het Gein ;te vertrekken ter  bezichtiging van het pomp-

station der  Vechtwaterleiding, waarna gelegenheid zal bestaan tot 

bezichtiging van de in de nabijheid gelegen werken aan het 

. 

Aan boord wordt aan de leden een dejeuner  aangeboden. 

Ten 6 ure heeft een diner  plaats in het . 

e leden die wenschen deel te nemen aan den tocht per  salon-

boot en aan den maaltijd , of aan een van beide, moeten dit mel-

den, vóór  Sept. a. s., aan den Secretaris der  feestcommissie 

met wier  medewerking bovenstaande schikkingen door den d 

van Bestuur  zijn getroffen ter  veraangenaming van deze bijeenkomst. 

Voorzitter  dezer  Commissie is de heer  C. , Secretaris 

de heer  C. T . J. s . 



c feestelijke opening van de lij n o van de 

. Ned. , heeft op Zaterdag  Aug. 

1.1. plaats gehad. t de voltooiing dezer  lij n was het geheele net 

der j  in gereedheid, en treedt de volledige dienstrege-

ling in werking. e opening was lang vertraagd, wegens verschil-

lende kwesties over de aansluiting der  lij n te r aan het 

station van den .Staatsspoorweg. Oorspronkelij k was een gemeen-

schappelijk gebruik van dat station beoogd, doch verschillende 

bezwaren hebben voorshands van dit voornemen doen afzien en 

ten slotte hebben de onderhandelingen met de Exploitati e -

schappij  er  toe geleid, dat wel een gedeelte van de baan gemeen-

schappelijk bereden wordt, doch beide spoorwegen een afzonderlijk 

station hebben. Ten einde eene concentreering van het personen-

verkeer op ée'n plaats echter  niet onmogelijk te maken voor de 

toekomst, heeft de , wel volledige in-

richting  gemaakt voor het goederenverkeer, doch slechts een 

tijdelij k personenstationgebouw opgericht. 

 feesttrein, die van Apeldoorn uit den weg afreed en waarin 

verscheidene authoriteiten gezeten waren, werd op de verschillende 

stations van r tot Almelo feestelijk ingehaald. 

t leest concentreerde zich echter  in hoofdzaak in , 

de plaats trouwens, die de meeste waarde hechtte aan de spoorlijn 

en er  ook de meeste offers voor  over  gehad heeft. n avond 

te voren was eene serenade gebracht aan den heer . . van 

, commissaris der , die geruimen 

tij d vice-president, fugeerend voorzitter  geweest is. Op den feest-

dag zelf hadden er  volksspelen plaats, die ongelukkig zeer  door 

den aanhoudenden regen geplaagd werden, 's Avonds was er  muziek 

in de feestelijk geïl lumineerde Worp. 

Ook werd een concert gegeven in de Buitensocieteit, en om 

 uur  werd een fraai vuurwerk aldaar  ontstoken. 

Op bouwkundig gebied, kan de . Ned. -

maatschappij  bogen, op het tot stand brengen van een groot werk. 

dat haar en hare technici zeer tot eer  strekt: de brug te -

ter  over den . Terwij l voorts alle overige werken de blijken 

dragen van het overleg en de goede zorgen van ontwerpers en 

uitvoerders, kan nog opgemerkt worden, dat de stationsgebouwen 

en halten alien met den grootsten eenvoud en zonder eenige pre-

tentie zijn opgericht. i. 

n is te r  aangevangen met den bouw eener  volière, 

op te richten in het nieuwe wandelpaik in aanleg. e volière 

bestemd voor  pai wen. faisanten en duiven, is het geschenk van 

een geacht ingezetene aan de verfraaiingsverèeniging . 

t Gemeentebestuur  stond aan de vereeniging gaarne eene 

plaats af voor het vogelenhuis, dat met zijne gevederde bevoiking 

zeker tot verlevendiging van het plantsoen zal bijdragen. t 

bouwen der  volière is, na gehouden aanbesteding, aangenomen door 

den heer 15. van der  Worp te r  voor de som van 

N  Aug. t bestuur  der  socië-
teit Nederl. : het bouwen van eene 
nieuwe sociëteit der . loodsen op den 
Noordzee-boulevard aldaar, begr. ƒ
J. v. d. , te g . . . . / "

C. , te Vlissingen »
W . , te Steenbergen »

Gegund. 

,  Aug. e directie der  holl. 
ijzeren spoorwegmaatschappij: het maken 
van een locomotievenloods met smederij, 
schilderwerkplaats en aanbouwen, eene rij -
tuigenloods en verdere werken op het sta-
tionsemplacement den , begr. /

P. C. Quist, den g /
. , te Amsterdam t
. de , te Tilbur g »

C. . , te k . . . . »
W . . , te Amsterdam. »

. van der  Spek, te g »
Ph. Verbruggen, te Waddinxveen »
B. van Buuren, te Amsterdam. . . »
J. Visser  Gz., te Papendrecht . . . »

. A . , te den . . »
W . van , te . »

. J. , te Zalt Bommel . . . .
A . C. Paardekooper, te den g »
J. Schoenmeijer  te . . . »
A . P. P. Boef, te . . . . »

. A . J. Taverne, te den . . »

. Wienhoven, te Schiedam. . . . »

,  Aug. e naamlooze ven-
nootschap het Concertgebouw: het bouwen 
van een muziektempel, overdekte zitplaatsen 
en verdere houten gebouwen, onder  beheer 
van den ingenieur-architekt A . van Gendt: 

J. F. Prentzler  /
Thürin g »
Timmer  &  Furstner »

. Schouten »

van t »

Th . , te Nieuwer-Amstel . »

W . Voskuil »

W . . Struij s »

. W. Venemans »

. J. s »

E . . e »

B. van Buuren »
. Schut »

A . Vos n »

s »
W . Greve, te Buiksloot

. r  »

. J. B. van e »
Cerlij n &  de n »

. Oosterink »

G. Boon »
G. A . k »
C. Alberts, te Nieuwer-Amstel. . . »

e overigen allen aldaar. 

,  Aug. e archit . J. v. d. : 
het bouwen van eene kerk en verbouwing 

van het perceel aan de Oude Vest  tot 
kosterswoning, ten dienste der  vereeniging 
de e . 

C. van den Oever /

. J Sloots »
F. . »

S. van n »
d s

G. . J. Beulink »
P.  Smittenaar

N. Bink »
J. Vellekoop »

Gebr. Smittenaar »
Wil t v. d. t »

A . Verhoog »
Gegund. 

,  Ang. e heer . J. van 
der Sijp: het bouwen van een woonhuis aan 
de Graafsche straat, onder  beheer van den 
architekt J. J. Weve: 

. . van Benthem . . . ƒ
W . v. d. Wagt »  » '7-°5S 
A . Th . Opsomer i>
F. Buskens te Ubbergen »
G. J. Groot, te St. Anna. »
A . Weijers »
J. Buskens »
B. Smits »
J. S. Grandjean »
J. Theunissen »

. W. van der  Waarden. »
Gegund aan . W. v. d. Waarden voor 

 de overigen allen aldaar. 

e Portland-Cement-Fabriek van 
F & E 

Stunts o 

 1870 

1873. 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 1880. 

 1870. 

e 

onderschei-

ding in dc-ii 

internatio -

nalen wed 

strijd . 

1879. 

0 

*
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 J H. DE VRIES, 

 1886. 
 en  worden 

op banco aanvrage toegezonden. 

 4

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent vooi n s &  Co.
„  A.Jandges te

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

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER&MOTT U 
 138. 

: E T &  O . 

 PARKETVLOEREN en WANDTEGELS 
g

m Groote voorraden. P 

_ _ Fabriek van l -~ , 
 voor  Plafond- en Wand-

bepleistering. 

Cervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

* . T ,  A L T W E . 
„OARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

 ranum 
Systeem  &  POST. 

 4897 

 K A L K K R - I . J Z E R W A R E N A M S T E R D A M .  352. 



Op g n September  des voormid-
dags  ure in het «Zuid h -
huis"  te 'sGravenhage van: 

t bouwen van  Won ingen 
i n het Pr inse -V inke -Park, te 
's Graven.'.age voor  Bouw-
vereenig ing „ O n s belang"  i n 
5 perceelen, A tot on met

Bestek en teekeningen in  bladen, zijn 
ad — verkrijgbaa i bij  den Boekhande-
laar  G. , Veenestraat  te

t bestek ligl ter  inzage in hel Zuid-
Hollandsch

n geeft de Architect
, t  te 's

The St.Pancras n Work 
Coiunanv. . 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
 International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

 Sta l  Bo x

Geïllustreerd e Catalogusse n op 
aanvrage . 

J A N H A M E R . — A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordig t F WITTE, Herlijn . 
E  VOO E en W 

 1000

N voor  Stoom, - en "Waterkracht . 
voo r Personen , Goederen , spijzen , enz. enz. 

Y &  C ° , . 

E T &  O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNEK te Londen , 

 en 
, 

- GLASMOZAIE K -

, 

-

G Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden
1

E N . VAN  & N . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

. 

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

t ü i jan iseeren 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 concutreerendc prijzen. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

CiolloTo op Voornaam eu Adres te letten. 

Tegen alle weersgesteldheid bestand lijnde en afwaschbare 
gepatenteerde en bekreende 

N E N G . 
S a  T E G E N . 

Verwe n voo r facaden , silicaat , solid e sausen , steenkit . 

E . 

Goedgekeurd en aanbevolen door de Academie van Beeldende n te ; en 
in gebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

a 
C. , fabriekant van Verwen te , — 

 L T .
e dei*  >iï jmvi va» de Val Traver* . 

NATDIIBL. ASPHALT 

 l
. 

Gecomprimeerd e tspluiltwejre n en dit o Dorse n vloeren . Werken in Asphalt -
Mustie k voo r Trottoirs , Skatiiijr-ltiuks , Wout vloeren . Kelders , holl - en Kegel -
banen Winke l ou Majrnzijiivloereu . Gangen Veranda' s ilni»' - en Dakbe-
dekkingen , Deton Fundeeriiijreii , Stallen , enz., enz,, enz. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

(iedruit bij de  li. van  Sr Zoon, 

. P. J. . . Prof. E. , J. . E F 

C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E . Y S & . 

 voor  Nederland, fr. p.p.  voor e 

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

fr . p. p. — Afzonderl. Nummers voor  zoo langde voorraad strekt  Cts. 

: g Wereldtentoonstelling te Parijs in
Tjandi . — Cornells Bloemaert. — e St. . — 
Correspondentie. — Binnen- en buitenlandsche berichten. — Benoemingen, 
vacante betrekkingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

Wereld-Tentoonstellin g te Pari j s i n 1889. 

 J. S . 

 Tjandi o nabij  Jogjakarta door  J. Groneman. 

e heer  Groneman had de welwillendheid deze beschrijving, met 

belangrijke en zeer  uitvoerige platen naar  de opmetingen van den heer 



. . e , ten geschenke toe te zenden aan de j 
tot bevordering der  Bouwkunst. 

Zooals men weet, is de heer  Groneman allerminst een vreemdeling in 
de e kunst. n „d e e Gids"  van Sept.  komt o. a. 
ook een beschrijving van zijne hand voor, van den door  hem onder-
zochten tjandi Parambanan. 

) Zie o. a. de beschrijving van den heer  Groneman, van den tjandi 
Parambanan, in „d e e Gids"  van September

S . 

s t e n

z

z

 Van , blz.  uitgave van J. . de Jongh,

e levens en werken, enz. blz.

 S. , de Utrechtsche archieven enz. — Tot het zadel-

makersgilde te Utrecht behoorden o.a. ook de schilders en beeld-

houwers. 

e , in het Jaarverslag van het . Oudheidkundig 
Genootschap te Amsterdam,

s der  archieven van 's . . .



 6) 

6) n van de Zuider- enWesterkerken te Amsterdam. 

n de Schepenkamer van het voormalige Stadhuis te Gorinchem 

j

is nog aanwezig een schilderstuk van de hand van den zoon van 

Cornelis, de schilder  Abraham Bloemaert. t stuk stelt voor  het 

gericht van Graaf Willem den Goeden over  den slechten Baljuw 

van . . . 

, 2 September  18 

Al s ik zoo van tij d tot tij d eens het Bouwkundig Weekblad 

in handen krijg , schijnt het toeval te willen, dat deze of gene iets 

over  de tuinarchitectuur  geschreven heeft. t was weer  het geval 

met de twee laatste nummers van uw blad, waarin een kwestie 

behandeld wordt, waarvan de eerste aanleiding te vinden schijnt 

te zijn in een stuk van de heer  C. in het Weekblad ode . 

t is opmerkelijk , dat dit kunstvak nog al een geliet koosd 

onderwerp is voor  schrijvers, die geheel buiten het vak schijnen te 

staan en die hunne gedachte liefst uitdrukke n in bladen, die 

zelden door  de eigenlijke vakmannen gelezen worden. Zij n die 

schrijvers beducht voor  tegenspraak van dien kant? Zulk s mag 

men toch niet verwachten, maar  wanneer  men waarde hecht 

aan hunne meening over  het onderwerp, dan is het in de eerste 

plaats wenschelijk hen in staat te stellen kennis te krijgen van 

de onderhavige kwestie. 

Wat geeft het of er  door  mannen, buiten het vak staande, lang 

en breed over  geredeneerd wordt; de meesten dezer  weten toch 

niet welke moeilijkheden het vak medebrengt; het is meestal 

schermen in 't wilde. 

t zou, naar  mijne bescheiden meening, verstandiger  geweest 

zijn, indien de heer  C. voor  zijn idcên een vakblad gekozen had, 

dat door  de meeste tuinarchitekten gelezen wordt, dan kan er 

 bestaan, dat deze of gene vakman zich over  de zaak uitlaat. 

r  ik  natuurlij k niet gelezen heb, want wie 

leest  bladen buiten het vak, dat hij  beoefent, zal ik de prijs -

vraagkwestie niet bespreken, zoomede om meer  bijzondere redenen; 

doch daar  is eene andere kwestie bijgehaald, en daarover  wil ik 

nog een enkel woord zeggen. 

e heer  C. zegt, dat in ons land op het gebied van parkarchi -

tectuur, reeds genoeg wansmaak en volslagen gebrek aan vak-

kennis tentoongespreid wordt. 

k weet niet of de heer  C. het recht heeft, zich alzoo te uiten. 

n moet, alvorens zulk een oordeel te mogen, te kunnen vellen, 

grondig op de hoogte van het vak zijn. 

t oordeel van iemand, die er  totaal niets van weet, mag op 

onnadenkende lezers eenigen indru k maken, weidenkenden lachen 

om zulk eene dwaasheid en aanmatiging. 

e heer  C. wil misschien met zijne tirade doen blijken , dat 

het meer  dan tij d wordt, voor  eenig omvangrijk werk op 't 

gebied der  parkarchitectuur  buitenlandsche kunstenaars te roepen; 

want volgens zijne meening zijn de Nederlandschen voor  zulk 

eene taak niet bekwaam. Als Nederlandsch vakman, zal ik mij 

wel wachten daarover  mijne meening te zeggen, men zou haar 

verkeerd kunnen uitleggen. 

Wanneer  de heer  C. werkelij k gegronde redenen heeft, en deze 

met bewijzen kan staven, dat onze werkelijk e tuinarchitekten ge-

arbeid hebben in tegenspraak met de theoriën dezer  kunst, met 

de eischen van bodem, klimaat en eigenaardigheden van ons 

publiek (zoowel het rijker e als het minder  rijk e gedeelte) dat ' t 

liefst de mode volgt, dan eerst heeft hij  het recht zich te uiten op 

eene wijze, die verre van eervol is voor  onze Nederlandsche tuin-

kunstenaars. 

t er  wel eens werk gemaakt wordt, dat buiten alle kritie k is, 

komt in elk gebied voor; maar  is zulk werk wel altij d afkomstig 

van vakmannen ? 

k zou onder  de vele voorbeelden kunnen noemen, de tuin van 

een openbaar  gebouw; naam en plaats en ontwerper  zal ik maar 

niet noemen. s het bestek verraadde, dat de ontwerper 

totaal niets van het vak verstond, laat staan wat de latere uit-

voering daarvan te zeggen gaf. 

Al s dit werk van een der  kunstbroeders was, dan zou ik den 

heer  C. gelijk geven. Gelukkig kunnen deze het beter, ik zou mij 

anders over  hen schamen. 

't s helaas een feit, dat zij  toch van dergelijk werk de schuld 

krijge n en buitenlanders zich daarover  vroolij k maken. 

Eer de heer  C. zich dus weder  op zulk eene harde manier 

over  de Nederlandsche vakmannen wil uitlaten, dan raad ik hem 

aan zich eerst grondig op de hoogte te stellen, en zijne opinie dan 

zóo te uiten, dat de eigenlijke belanghebbenden het kunnen ver-

nemen, en hem dan, zoo noodig, een lesje kunnen geven. 

Onder  dankzegging voor  de opname, 

, 

. 

Z. Exc. de r  van Waterstaat bracht den 6den dezer  een 

bezoek aan de werken van de perron-overkapping van het cen-

traal-personenstation te Amsterdam, en bezichtigde deze tot in de 

kleinste bijzonderheden. 

t na het vertrek van den r  wapperde de Neder-

landsche vlag van de bekapping. en verkondigde dat toen het 

laatste spant was gesteld. 

l stellen van deze overspanningen is een werk, dat met groote 



omzichtigheid moest geschieden, daar het gebeurde tijdens den 

gewonen dienst der  treinen. t pleit zeker  voor den tact van 

hen, die met de uitvoering en het toezicht op het grootsche werk 

belast waren, dat niet één ongeval, van hoe weinig beteekenis 

ook, is voorgekomen. 

Gelij k men weet werd het werk uitgevoerd onder  leiding van 

den ingenieur . J. Eijmer , door de heeren Gebrs. Goedkoop als 

aannemers van het stellen. e kap zelve was indertij d geleverd 

door de fabriek te Feyenoord.  vermeenen waren de enkele 

onderdeden der  bekapping met zooveel juistheid bewerkt, dat bij 

het stellen niets behoefde beter  pasklaar  gemaakt te worden. 

t t Arnhem van de j  rot bevordering 

van Nijverheid heeft zich tot de Staten van Gelderland gewend met het 

verzoek om geldelijke ondersteuning te mogen ontvangen voor  het 

oprichten van een m voor , met eene daaraan 

verbonden kunstnijverheids-teekenschool. 

Aan verschillende personen te Antwerpen, met het bouwvak in 

betrekking staande, werd de volgende circulair e toegezonden, die 

toegang gaf tot eene vergadering op  September  jl . gehouden. 

Eendracht maakt macht is de schoone vaderlandsche leus, 

welke door de belanghebbenden bij  het bouwvak te Antwerpen 

slecht schijnt begrepen te worden. 

Sedert jaren wordt te Antwerpen, de hoofdstad van den 

handel, der  kunsten en van de nijverheid, bij  alle groote aanbe-

stedingen steeds door  vreemde aannemers ingeschreven, aange-

nomen en uitgevoerd. 

Bij de Antwerpenaren ontbreekt het toch zeker  niet aan tech-

nische kennis, maar  dikwijl s wel aan macht, aan kapitaal. Waarom 

vereenigen zij  zich dan niet? Waarom sluiten zij  zich niet aaneen? 

Waarom ondernemen eenigen te zamen niet, wat één enkele niet 

kan uitvoeren? Ziedaar  vragen, die reeds meermalen zijn gedaan. 

e oorzaak ligt daarin, dat de Antwerpsche aannemers.elkander 

te weinig kennen. Waarom?? 

Parijs, Berlijn , Amsterdam en andere groote steden in Europa 

hebben het voordeel van vereenigingslokalen te bezitten, waar de 

aannemers en belanghebbenden geregeld te zamen komen, elkander 

spreken en leeren kennen. t daarstellen van een dergelijk 

vereerigingslokaal, dat zoovele gewichtige diensten kan bewijzen, 

is te Antwerpen tot heden nog steeds verwaarloosd. 

Voor de eer  van Antwerpen, stad van handel en kunsten, in 

het belang van de Antwerpsche aannemers, laat ons trachten het 

verzuim te herstellen. Om dit doel te bereiken zijn wij  zoo vri j 

het volgende onder uwe aandacht te brengen. 

A . t stichten van een aannemersbeurs, in een lokaal waar 

de aannemers elkander  geregeld kunnen vinden. 

B. t stichten van een aannemetsvereenigim', ten doel heb-

bende: een gemakkelijke en geregelde zamenwerking te doen 

ontstaan tusschen hen die de bouwwerken uitvoeren, als ook om 

zoodoende in kennis te komen met hen die direct of indirect, 

zoowel in België als in het buitenland, belang hebben bij  de 

bouwkunst. 

C. t oprichten door de vereenigde aannemers van een onder-

ling verzekeringsfonds tegen ongelukken, zoowel voor  bazen als 

werklieden. 

Ten einde dit doel te bereiken noodigen wij  u uit tot het bijwo-

nen eener  vergadering, te houden op g  September

des avonds te  ure. 

Punten van behandeling: 

1. Bespreking en goedkeuring van het bovenvermelde; 

 Benoeming van een bestuur. 

, VACANT E , ENZ. 

Tot r  der  Quellinusschool te Amsterdam, is benoemd 

geworden de heer  Bart van . 

Tot leeraar in het decoratief schilderen aan genoemde school is 

aangesteld dc heer J. Visser. 

r  Burgemeester en Wethouders van n is bij  den 

Gemeenteraad een voordracht ingediend voor r  bij 

de Gemeentewerken aldaar. Op deze voordracht zijn gesteld de 

heeren J. t te Bloemendaal en J. . Schouten te Goedereede. 

r  B. en W. van 'sGravenhage is, met  October a. s., 

benoemd tot opzichter  bij  de Gemeentewerken de heer  J. Brouwer te 

Amsterdam, eervol ontslagen opzichter ie kl . bij  de St. spoorwegen. 

Gedep. Staten van e hebben den heer  J. P. , tot 

dusver  tijdelij k ingenieur, benoemd tot ingenieur-chef van den 

provincialen waterstaat, ter  vervanging van den heer J. P. -

laar, den tegenwoordigen r van Waterstaat. 

. t bouwen van een vill a 

in den Spieghel te Bussum onder  beheer 

van den ingenieur . van Gendt. 

G. Teunisse te Bussum /  gegund. 

' S ,  Aug. t gemeente-

best. : het bouwen van eene school voor  onver-
mogenden met onderwijzerswoning en gym-
nastiekgebouw a/d Verl . . 

G. n te Scheveningen . . . . ƒ
C. J. v. d. Zeij l »

. van Bergen . . . . »

 Stigter  »

W . van n te s »
W . F. Ph. v. d. Grij p »

 C. Paardekooper .

W. Franken
Gebr. n »

Wed. P. i en Zn »

de overigen allen aldaar. 

,  Aug. e architekt W. 

t Gzn.: het bouwen van een hee-

renhuis in de Vondelstraat. 

. C. s /

G. Woudt

Ph. Warners >

J r  »

W . Voskuij l ƒ

. Zeevat »
A . J. van t »

J. A . van Berne »
. Schouten »

W . P. Voorham »
. v. d. Etj k en de Waal »

F. j  makers »

G. Boon »
W . Greve »

W . . Struij s »

,  Aug. t kerkbestuur 

der St. Servatius kerk: het afbreken en 
weder  opbouwen der  drie torens aan den 
westelijken gevel der  hoofdparochiale kerk, 
onder  beheer van den architekt . P. J. . 
Cuijper s te Amsterdam. 

J. j  te Sittard
P. Ubachs te Nieuwstad »

J. Bosman x

A . van n te Gheel »

F. s te Nieuwer-Amstel. »
. Ummels »

. de j te Tilbur g »
J. Prevoo »

J. s te Puth »
J. s »

Turling s te t /

C. Eckhart te Almelo »
J. Schenk »
J. s »

A . s te 'sGravenhage . . »
de overigen allen aldaar, 

gegund aan J. . 

,  Aug. e ing.-archit. F. W . 

van Gendt JGz.: het af breken van een groot 

deel van het hotel des Pays Bas, het plaat-

sen van een nieuw gebouw tot vervanging 

daarvan en het uitvoeren van verschillende 

werkzaamheden in het bestaande gebouw. 

J. W. Vos te Arnhem ƒ

C. van Straaten te Utrecht »

. J. . van n idem. . . . »

A . C. Vin k »

J. van Burk te Oosterbeek en W . 

Wissing te Arnhem »

W .  G. Jansen te Utrecht. . . . »

. W. van der  Waarden en A. 

Weijers te Nijmegen »

N. P. r  en T . J. van der 

Stede te Sneek »

E. v. d. Woerd Jz. te . . »

gegund. 

T . . » T . . . , .  \e Boekhandelaar P. A , te  zal van  September  tot  October, 
J  Pi  .,  telkens des namiddags te  uur,  eene aanzienlijke verzameling

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkamer-Beuoodigdheden , 

Gouden en Z i lvere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

 1 >eze inrichtingen waarvan reeds vele 
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

. S. .
K O N I N K L I J K E M A G A Z I J N E N 

VA N

n te bezichtigen in het Tentoon-
stel l ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

waaronder een aantal kostbare werken over  alsmede
 enz. Voor belangstellenden is de  op aanvrage gra t i s 

verkrijgbaar . 49°7 

 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,

 L .
lüxploittitl e r  €le Val Travers. 

. NATUIRL. ASPHAL T 

t ; van bovengenoemde School 
brengt aan Belanghebbenden ter  kennis, dat

te beginnen  10
 — zullen gegeven worden gedurende 

 Avonden per  Week. 
t Onderwijs omvat: 

t Schoolgeld bedraagt ƒ  voor  hen die 
alle lessen willen volgen; f  voor  hen die 
alleen de mondelinge lessen wenschen bij  te 
wonen, en /'  voor  hen die alleen aan de pr.icti -
sche lessen verlangen deel te nemen. 

e Cursus duurt tot u°. . 
Zij die als leerlingen wenschen te worden inge-

schreven gelieven zich vóór  schrif-
telij k aan te geven met opgaaf van ouderdom, vak 
en adres, bij  den r  der , den 

r  B. W. , Blasiusstraat  of mon-
deling aan de School op , des avonds 
tusschen 6 en  uur; alsdan zal de r  voor 
Belanghebbenden te spreken zijn, 

, 6 September

t Bestuur  der : 

. W. ,
 F. E ,

t Afdelingsbestuur: 
C. VA N E , 

C. T. J. S , 

tiecomprimeerde  Asphaltwegei i en dit o Borsrhvloeren . Werken in Asphalt -
Mustie k voo r Trottoirs , Skatin<r-Biiiks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Minke l en ïlagazünvloeren . Gangen Veranda' s Brujr - en » be-
dekkingen , Beto n Fuiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindeli j k

 8,

E T & O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

, 

- GLASMOZAIE K -

E N  VA N & UNSTE OON

= N O T A S = 
T E N E V A N N N 

op naam gedrukt. 

W. F WEIJNTJES, 
 r.l  b. h. n Amsterdam 

Agent vooi
.. A.Jantlijes te

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

E N . V A N N . leveren : 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 



. (VOO G VAN N STAAT). 

Op g den  September  des 
namiddags ten  ure, aan bet Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Bestek N°.

e besteding geschiedt volgens J  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  September 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r  Sectie ingenieur  W. J.

E S te  en is op  aan-
vraag (per  brief) aan genoemd Centraalbu-
reau (Afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van

inlichtingen worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) cn door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den -eti tember  na aankomst 
van trein

, den  September

Op g  September  des voormid-
dags  ure in het «Zuid h -
huis"  te ' j r  van: 

Bestek en teekeningen in iS bladen, zijn 
ad — verkrijgbaa r  bij  den Boekhande-
laar  C. , Veenestraat  te

t bestek ligt ter  inzage in het

n geeft de Architect J.  V A N j 
, t

G 
T E 

(Systeem E ) Amsterdam, 
Deze warmwaterverwarinin 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. 

VANG . S - EN E ,  de 

N & , ) OELOFFZEN , 

; — , . E -

WEN- EN , T VOO , Vossius-

straat. — e . W . , (huis).  A . OL , (huis). — . 

. , (huis). N . OLLEGE -

.  de . . , (huis).  J. 

, (huis.) T « NS." . . 

. T .  de . A N E E U L E N, 

(kantoren). 

. E . 

e  P. , (huis). — . VAN , (huis). — 

S & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . , (vill a ) 

. , , (villa). 

e . J. . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

T . 

, Weteringschans. , Plantage. — 

OTEL U ASSAGE, Prins ,  kamers). — de . VA N 

OON & , (kantoren). — P. VAN , t (huis). — 

N VAN N VA N E L L e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r .  VAN OON, d ,

e . J. W. . (villa). 

e . J.  WuSTE, , (huis). 

N VAN T . e . P. TOFFEL, (villa). 

AL Z . , Architect. 

Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000 Ms. 

E . 

e . . J. , (villa). 

Y &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

S  zullen verkoopen op
 des namiddags 

te e uur, in het l  aan 
den Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

e volgens Notitiën ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) te verkrijgen .

Th. A. E , d t 32 . 

JAN HAMER. — AMSTERDAM. 
GEBOUW E G VAN E J TOT G 

. 

Geheel e Waterleidinge n i n gebouwe n i n verbindin g met 

16 s de s iet
A TE , N E TE , E , , ENZ. 

Voor het oppersen, filtreeren en verdeelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs. 49°3 

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over  een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 

 waar  dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

E T &  O . 

PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS:

B O C H F R È R E S . 
 4

V Groote voorraden.

e 

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

t n is het eenige afdoende middel tegen  en
omwerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Ci el leve op Voornaam ent Adres to lotton. 

 j | ö -

V A N A A T S C ^ ^ 

>! 15  1888. 

 —

. . J. . , Prof. E. . . UE F 
C. , F. J. S en C. T. J. S . 

t
E N . VA N  &  ZOON', 

t  Amsterdam. 

 Offloe: 

 Queen Victori a Street E . C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p. p. /S  voor e i 

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

fr.  p. p. / — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts.

: e  Algemeene vergadering. — Bij  de plaat. — e 
tentoonstelling van Gastoestellen te Utrecht. — Verslag van de vergade-
ring der  Vereeniging Architectur a le 'sGravenhage,  September

. — Prijsvragen. — Binnen- en buitenlandsche berichten. — 
Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Gedenkteeken ter  eere 
van Christiaan . 

 [en 

 1.

t

 de

 de

 C .

*) t is van belang, bij  dit verslag tevens de lijst af te drukken 
van deze teekeningen, enz. 

ie

 Ontwerp van een gevel voor s van n 

de . Gedrukte plaat met  div. gebouwen: Poorten, , 

Burcht enz. e poort, (Sepia teekening). Gezicht op de 

t (gedrukte plaat). Plaat met vier  kerken (gedrukt). e 

kerk (Optica plaat). Ontwerp der s of Waardkerk , v Waasen-

dorp,  teekeningen. Engelsche en e kerk (op  blad) . 

e geest-hofje, v. Sprang  (gekleurde teekening). Twee 

ontwerpen nis in de . Vier  wereldlijk e gebouwen op een 

blad (gedrukt). Twee tekeningen van den Burcht (potlood t.). 

Zes teekeningen van . t (teekening). 

Aanzicht . Stads Timmerwerf (gekl. teekening uit

Gezicht op de Burchtsteeg cn n . en ) t 

de «gouden bal"  a/d. Breestraat (gekl. teekening).  gekleurde 

teekeningen.  teekeningen,  eeuw, van e huizen.  détail-

teekeningen  eeuw. Cartons van de gekleurde glazen van den 

Stadsdoelen

Gevel aan de Oude Singel No.  opgemeten cn geteekend 

door  A. v. d. e

t (geamoveerd). 

Wittepoor t » Js. W . Schaap 

t . Couvee 

Gevel Stadstimmerwerf . J. Walle 

» Woonhuis  W . C. . 

http://B1eestra.1t


Gevel . Geesthofje W. C. . 
» Paxhuis s Pieterk. gr. J. W. Schaap. 

Bovengedeelte woonhuis Breestraat geamov.  W. C. . 
g van het oude Collegium Theologicum (later  manege)

Parij s en . 

Gevel van de l opgem. en get. G. n

Schets der l uit

Gevel van het . 

s kruiskozij n geb. Pietersk. gr.  st. . J. Jesse

Gevel aan het g hersteld  W. C. r

Gevel k vroeger  Saaihal G. . 

3<'

Gevel van het Oudeliedenhuis W. C. . 

» s Plantsoen n » 

» D Bodegraven

* e kerk » 

» » » . J. Jesse. 

Eenige geschilderde paneelvullingen » 

Venus met de schulp » 

Familiebank Baron v. Wassen. Catw. in de Prot. 

kerk te k aan Zee. » 

n en Psalmbord idem. » 

Gevel l  kl . Breestraat . E. C. . 

» s n Copes v. Cattenburg 

den g » 

» s Javaslraat » 

» School g  kl . » 

Photogr. Station e Zwaluwe

» » e Zwaluwe en Waspik » 

» Watertoren en . s e Zwaluwe » 

» d en nevengeb. Station Waalwij k » 

» . k voor  en na de herstelling. 

l v. Zeevaart te n P. G. . 

v. d. Werfpar k . Copyn. 

e  bevatte de  en 

de  de
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 September t 

een welkomstgroet aan de leden opende de Voorzitter  deze 

vergadering, de eerste na den zomer-tijd. en sprak den wensch uit, 

dat alle volgende vergaderingen mochten getuigen van belang-

stelling in, en vooruitgang van de Vereeniging. Ook werd door 

hem cie heer  P, C. de , reeds eenigen tij d geleden als lid 

aangenomen, thans als zoodanig geïnstalleerd. Na het vaststellen 

der notulen van de vorige vergadering en eenige mededeelingen, 

! werd overgegaan tot de behandeling der  begrooting voor  het 

volgende vereenigings-jaar, j  bleek het wenschelijk 

de contributi e der  gewone leden voor  dit jaar  op  te stellen, 

hetwelk na eenige discussie, met algemeene stemmen op een na, 

werd aangenomen. Voorts gat de Penningmeester  zijne rekening 

en verantwoording en werd tot het nazien hiervan, volgens Art .

van het , eene commissie benoemd, waarin gekozen werden 

de heeren J. . Eshuijs, '/.. k en F. Vosveld. Vervolgens werd 

! als onderwerp voor  de eerste prijsvraag vastgesteld: een géor-

neerd getuigschrift voor  de Vereeniging, waarvan het programma 

ter  volgende vergadering zal worden ingediend en vastgesteld. 

r  den heer . Stoffels was voor  dezen avond afgestaan, ter 

; kunstbeschouwing:  waarvoor  hij 

den dank der  aanwezigen inoogstte. 

t de herinnering aan de gelegenheid tot inzending van tee-

keningen, door  de leden vervaardigd, ter  volgende vergadering 

eu een opwekkend woord daartoe, werd de bijeenkomst door  den 

Voorzitter  gesloten. 

Uw Weekblad van  September  1.1. bevat een scherpe terecht-

wijzin g van den heer d Springer  aan mijn adres voor  een 

artikel , in een vorig nummer betreffende de Utrechtsche prijs -

vraag voor  parkaanleg. 

Volgens 's heeren Springers bescheiden meening, had ik ver-

standiger  gedaan een vakblad voor  tuinarchitekten voor  mij n 

betoog ie kiezen. 

Volgens de even bescheiden meening van mij  echter  was dc 

kans om dit betoog ter  kennis van de betrokken personen te 

brengen grooter  voor  andere bladen, dar. voor  een blad van vak-

mannen, te meer  daar  het doel dat ik beoogde, d. i. het wijzen 

op hel ondoelmatige van prijsvragen voor  parkaanleg, voor  vak-

mannen niets nieuws is of ten minste moest zijn. 

e verontwaardiging treft den beer  Springer  door  mijne 

bewering, dat in ons land op het gebied van parkarchitektuu r 

reeds genoeg wansmaak en volslagen gebrek aan vakkennis ten 

toon gespreid wordt, 's s aanvankelijke bescheidenheid wordt 

al verder  schrijvende merkbaar  getemperd. t C. (die hij  ver-

moedt totaal niets van het vak te weten) wel het recht zich alzoo 

te uiten, en moet een weldenkende niet lachen  zulk een 

dwaasheid en aanmatiging, dus vraagt hij . 

n hij  slechts de theoriün der  kunst, de eischen van bodem, 

klimaat en eigenaardigheden van ons publiek (zoowel het rijker e 

als het minder  rijk e gedeelte) dat 't liefst mode volgt, dan eerst 

zoude hij  volgens den heer  Springer  het recht hebben zich te 

uiten op een wijze, die verre van eervol is voor  onze Nederland-

sche tuinarchitekten. 



e de heer  Springer  uit mijne woorden afgeleid heeft, dat ik 

iets ten nadeele van de Nederlandsche tuinarchitekten wilde zeggen, 

en vermoeden kan, dat ik eenig omvangrijk werk op 't gebied 

van parkarchitectuur  liefst aan buitenlandsche kunstenaars opge-

dragen zoude zien, begrijp ik niet. g men iemand, die beweert 

dat in Nederland veel leelijke huizen ol schilderijen gemaakt 

worden, loten zeggen dat in Nederland geen bekwame architekten 

of schilders zijn? Zoodanige gevolgtrekking gaat m. i. wel wat ver. 

Strekt niet het veroordeelen van knoeiwerk door  onbevoegden 

gemaakt, lot het vestigen van aandacht op ware kunstwerken en 

daardoor  op ware kunstenaars ? 

t is mogelijk, dat ik door het verkrijgen van des heeren 

Springer's kennis van theoriên der  kunst, eischen van bodem, 

klimaat en eigenaardigheden van ons publiek (zoowel het rijker e 

als het minder  rijk e gedeelte), dat 't liefst mode volgt, over  vele 

werken anders zoude oordeelen; mocht die kennis er  mij  echter 

toe brengen om te tolereeren, datgene wat in mijn oog thans 

wansmaak is, dan hoop ik die nimmer te verwerven. 

 Sept.  C. 

Art . 

E . 

e mededinging staat open voor  een ieder. 

Art . e inzendingen moeten uiterlij k  Oktober  franco 

zijn geschied aan het adres van den waarnemenden Secretaris der 

Vereeniging, den heer  G. Emants, n van t

den . Stukken die na dien termij n inkomen, worden onge-

opend teruggezonden. 

Art . e terugzending der  niet-bekroonde ontwerpen zal franco 

geschieden aan het Correspondentie-adres. 

Art . t schrift der  memorie, alsmede het letterschrift op de 

teekeningen, moeten door  een andere hand dan die der  vervaar-

digd s geschreven zijn. 

Art .  All e stukken moeten met een espreuk"  of «motto" 

geteekend zijn en vergezeld van een verzegelden brief waarin 

naam en woonplaats van den ontwerper, benevens de prijsopgave 

tot uitvoering der  kast, vermeld staan. 

 Van deze vazen zijn er  drie . en twee . hoog. Zij 
vormen een stel:  pullen en  vazen. 

Op uitnoodiging van particulieren wordt door  de Vereeniging 

«Art i et "  een prijsvraag uitgeschreven voor  het ont-

werp van een

e kast is bestemd te worden geplaatst in een schilderijenzaal 

met bovenlicht, lang , breed . en hoog . 

e zaal, modern van stijl , is in lichte en zachte tinten geschil-

derd, terwij l de aanwezige meubelen s XV  en eenige in het 

karakter  der  Boule-meubelen zijn. 

e afmetingen der  kast, die tegen den muur  wordt geplaatst, 

moeten ongeveer  zijn: lengte , diepte  en hoogte 

. e inrichtin g der  kast moet zoodanig zijn, dat de be-

zichtiging der  voorwerpen zoo gemakkelijk mogelijk zij  gemaakt. 

e keuze van materiaal wordt vrijgelaten, terwijl , wat stijl be-

treft , zooveel mogelijk wordt verlangd in harmonie met zaal en 

aanwezige meubelen te blijven. 

Er zijn  blauw porceleinen vazen aanwezig, waarvan des 

gewenscht kan worden gebruik gemaakt tot opsiering der  kast.

Teekeningen van voorkant, zijkant en doorsneden worden ge-

vraagd op schaal van  a  benevens een gedeelte gedetailleerd 

in potlood op ware grootte en met e van Toelichting. 

Voor  het bekroonde ontwerp wordt een prij s van ƒ — toegekend. 

Voor  het daarop volgende ontwerp ƒ

e eventueele uitvoering van het bekroonde ontwerp zal door 

de ontwerpers of onder  hun toezicht geschieden. 

r  mededinger  moet bij  de inzending van zijn ontwerp een 

prij s opgeven, waarvoor  hij  zich verbindt de kast te leveren, en 

in welke prijsopgave alle kosten, welke ook, moeten begrepen zijn. 

e prijsopgave zal op de bekroning niet van invloed zijn. m 

moet deze vermeld worden in een verzegeld schrijven. 

e Vereeniging «Art i et "  behoudt zich echter  voor 

den ontwerper  van het bekroonde ontwerp, in geval van uitvoering, 

die wijzigingen te doen maken welke haar  gewenscht mochten 

voorkomen 

Buiten op den brief moet, behalve het motto of de spreuk, een 

kennelijk teeken tot terugvordering vermeld staan, benevens een 

Correspondentie-adres. 

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van een Commissie van beoordeeling, bestaande uit  leden, 

namelijk : de heeren J. J. van Nieukerken te 's , J. . de 

f te Amsterdam en F. . van n te 's . 

Art . e bekroonde ontwerp-teekeningen blijven het eigendom 

der vervaardigers; de Vereeniging »Art i et "  zal er 

echter  over  kunnen beschikken zoolang bet haar  wenschelijk 

voorkomt. Zij  behoudt zich het recht voor, fotografien of teeke-

ningen van de bekroonde ontwerpen en van de gemaakte kast 

in het licht te geven. 

'sGravenhage,

Augustus  ET . 

e nieuwe cursus van de gemeentelijke avondschool voor  hand-

werkslieden te Arnhem is aangevangen met  leerlingen, verdeeld 

in  klassen, waarvan  voor  betalende en  voor  niet betalende 

leerlingen. Ongeveer  leerlingen wachten nog op plaatsruimte. 

Aan deze inrichtin g wordt onderwijs gegeven in rechtlijnig , bouw-

en werktuigkundig  en handteekenen, lager en voortgezet lager 

onderwijs. 

n de l te , ingericht tot stedelijk , is 

onvoldoende ruimt e om al hare schatten ter  bezichtiging te stellen. 

r  het Gemeentebestuur  zal nu een pand naast dat gebouw worden 

aangekocht, voor /  dat na verbouwing zal worden bestemd 

om deel uit te maken van het museum. 

Parij s zal een nieuw park rijke r  worden: het plein -

u op den linker  oever  van de Seine, aan het einde van 

den boulevard St. , tot nu toe eene uitgestrekte zand-

woestijn, zal voorzien worden van bosschages en grasperken, 

waarvoor  fres. uitgetrokken zijn. e stad bezit tegenwoordig, 

behalve de bosschen van Boulogne en Vincennes,  parken en 

squares. Tot  waren er  binnen Parij s slechts  openbare 

plantsoenen: de Tuilcrie n , - en Plantentuinen, de 

Champs Elysées, het Palais , de Place l (reeds door 

k V aangelegd), de e en de boulevards. 

Eerst het k zorgde bij  het doortrekken der  straten ook 

voor  nieuwe wandelplaatsen. e kostten aan de stad wel is waar 

meer  dan  millioen francs, zonder  de grondwaarde en de ge-

denkteekenen of andere kunstwerken, welke daarop zijn aange-

bracht, mede te rekenen. t onderhoud der  stedelijke plantsoenen 

en de bewaking daarvan door  opzichters eischen jaarlijk s 

 millioen francs. Bovendien onderhoudt de stad eigen planten-

huizen en boomkweekerijen, waaruit zij  de voor  hare plantsoenen 

en feesten benoodigdc planten neemt. Aan den anderen kant 

trekt de stad van hare plantsoenen jaarlijk s  fres., voor-

namelijk door  verpachtingen. t bois de Boulogne brengt

de Champs Elysées  het bois de Vincennes  de 

Buttes-Chaumont  de overige squares en tuinen  frs. 

pacht op. t eerstvolgende plan van het stedelijk bestuur  strekt 

tot bedekking van de geheele helling van den berg van -

martre. aan den voet van de Jezuskerk, die hare voltooiing nadert, 

met schoone plantsoenen. ; 

e opzichter  van 's t J. Bos te Goes, wordt  Octo-

ber a. s. overgeplaatst naar , terwij l de opzichter  van 

's s waterstaat A. . G. ten , thans te , 

op gemelden datum zal worden werkzaam gesteld aan de werken 

van het kanaal langs , nabij . 

Tot hoofdopzichter  der  gemeentewerken te n is be-

noemd de heer . t te Bloemendaal. 

, gemeente g  September. — t 
bouwen van een nieuw raadhuis. n  biljetten, hoogste 
inschrijver  Evert k te Steenwijk voor  laagste A . Ep-
pink &  W. Welmers te n voor ƒ t Gemeente-
bestuur  zal binnen eenig"; dagen eene beslissing nemen. 
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L O N D O M , 

E T &  O. «otterdam. 
Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNER te Londen , 

 en 

, 
alsmede 4<J20 

- GLASMOZAIE K -

e Portland-Cement-Fabriek van 
F & E 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikant , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Gouden Productie vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
o s in de voornaamste steden. 

e 

onderschei-

ding in den ! 

internatio -

nalen wed 

strijd . 

Plannen, Teekeningen, enz. 

 WbGNER & MOTTU. 

J H. DE VRIES, 
<SS

.4.

Specialitei t in PIERRE ORNÉE. 

 en  worden 
op banco aanviage toegezonden. 

 Vincut & C°. 
, 

 Amsterdam

 Antwerpen

Steeds voorhanden N 
l VEN .

Prijsvraag-Aanlegpar k 

 en S der 
Gemeente U t rech t , brengen ter  algemeene 
kennis, dat door hen eene prijsvraag wordt 
uitgeschreven voor den
openbaar  007. , binnen die Gemeente 
en dat het daarvoor  door  eene commissie 
van deskundigen, in overleg met hun collegie 
opgemaakt programma met situatiekaart van 
het terrein, verkrijgbaa r  is gesteld bij  de boek-
handelaren J. G. V A N N &  ZOON 

; te Utrecht tegen betaling van één gulden. 
 September

Burgem. en Wethouders voornoemd, 

W . . . 

E . 

" n  -n Fabriek van l _ 
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

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

. 
„OARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

fflïï ; 
Systeem  &  POST. 

Zelfreguleerer.d e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

Vertegenwoordige r D. S. M. KALKER , Amsterdam . 
 K A L K E I M J Z E R W A R E N A M S T E R D A M  352. 

http://Zelfreguleerer.de
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G

Op g den  October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°.

e besteding geschiedt volgens £  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den io<|en September 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r  W, J.

E S te  en is op franco aan-
vraag (per  brief) aan genoemd Centraalbu-
reau (Afd. Weg en Werken) tc bekomen, 
tegen betaling van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau [Af d Weg e_n Werken) en door 

i r  voornoemd. 
e aanwijzing np het terrein zal geschie-

den den s  September  na aankomst 
van trein

U , den i o d e n September

 o. : 

 PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS:

 V I L L E R O Y & B O C H , £ 

 B O C .
O

 en
 Groote voorraden.

G - W . F WEIJNTJES. 
op g  September  des voor 
middags io ure, in het

 te 's Gravenhage van 

5

Bestek en teekeningen in  bladen, zijn 
voorwaardelijk ad — verkrijgbaa r  b i j den 
Boekhandelaar  G. C. , Veenestraat 
 te 's Gravenhage. 

n geeft de Architect J. J. V A N 
, t  te'sGres-

venhage. 
e Staat van Aanwijzing, aangevende de 

wijzigingen in het bestek, is van at g 
 September  gratis bij  genoemden boek-

handelaar  verkrijgbaar . 

Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent voor n . State upon Trent. 
 te Crefeld. 

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

 H. . leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

The St. Pancras n Work 
Company. . 

voo i 

n Trappen 
van solide constructie tot concurrerende, 

prijzen. 

Eerst e  GOUDEN MEDAILLE . 

Agenten voor  en de

alwaar een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

Geïllustreerd e (tatalogiisse n op 

TE V A N 

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Magazij n vloeren . Gangen Veranda' s Brug - en Dakbe-
dekkingen , iteto n Fundeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphal t speciaa l to t werin g van vochtig e muren . 

Voo  inl icht ingen t het leagen van , n enz., gelieve men zich te n 
aan het kantoo de , g 8, Amsterdam.

W E G VAN' E -
J TOT G . 

Vertegenwoordig t CH. MIL!» É PILS & Co. Parijs . 

e  genaamd Porte . 

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, scheiinrichting,  meter  kabel met 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen veróischen geen ondeihoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  ir i 
vverkingte zien.

' S 

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

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

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

 Billi)k e prijzen en 

vrachten.

 en prijscouranten worden opaanvraag franco toegezonden. 

ïiollove op Vooriiiin m e.n A<li-es to lot ton. 

e Boekhandelaar P. A , te Arnhem zal van  September  tot  Ociober 
telkens des namiddags te  uur,  eene aanzienlijke verzameling

waaronder een aantal kostbare werken over  alsmede
 enz. Voor belangstellenden is de Catalogus op aanvrage g r a t i s 

verkrijgbaar .

 L " .
 der n van cle Val Travers. 

E  . ! NATllRL . ASPHALT 

Gedrukt bij de  van  Sr Zoon. 

W

T SC 

GA/W 
G 

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

t
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 e 

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

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

: e tentoonstelling van Gastoestellen te Utrecht. — -
deelingen omtrent . — Verslagen van de vergaderingen der  Vereeni-
ging Architectur a te 'sGravenhage  en . t van s
September  188S. — Prijsvragen. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

(Vervolg van pag.

et medegedeelde geldt zoowel voor 
de staande, als voor  liggende 
vierslag-machines; in het laatste 
geval leze men voor  „naar boven" 
en „naar beneden"  eenvoudig 
„vooruit "  en „achteruit" . 

Ofschoon bij  de vierslag-ma-
chines slechts na elke tweede 

omwenteling de kracht van het ontplofte gasmengsel door 
den zuiger op de krukas wordt overgebracht, zoo is toch 
bij  goed geconstrueerde gaskracht-machines de snelheid 
van omwenteling zeer  gelijkmatig, daar  de in de vliegwielen 
opgehoopte arbeid, in den vorm van levende kracht, 
de beweging in de enkele stadiën vertegenwoordigt, zoo-
dat slechts verschillen in omwentelingssnelheid van  a 

 % behoeven voor te komen. 

Zij n deze verschillen grooter, dan is dit een bewijs, 
dat de motor met önderdeelen niet goed berekend is. 

r  Peck &  C°. te Amsterdam werd ,,Becks"  hori-
zontale vierslag gaskracht-machine tentoongesteld; deze 
motor was zeer  zwaar  gebouwd, waardoor  het gewicht van 
den gemonteerden motor  zeer  groot wordt. n vergelijking 
met andere motoren kwam ons de ruimte, die door  dezen 
wordt ingenomen, zeer  groot voor; alhoewel wij  niets 
willen afdingen op de goede werking, meenen wij  toch, 
dat de constructie niet eenvoudig kan genoemd worden. 

t ontsteken van gas geschiedt bij  dezen motor  door 
eene gasvlam. Aan de punten a, c, h en i van ons pro-
gramma voldoet deze motor  niet; nadere gegevens zijn 
ons niet bekend. 

Van beknopteren vorm, gepaard met een gering gewicht, 
is de verticale motor  der e Fabriek van stoom-
en andere werktuigen"  te Amsterdam. e firma  had 
 gasmoteren, systeem , van  en  paardekracht 

tentoongesteld. n vergelijking met andere verticale moto-
ren kwam ons die der  genoemde firma  zeer  hoog voor, 
waardoor de neiging tot verplaatsing van het zwaartepunt 
groot moet worden. e motor  werkt volgens het bekende 
vierslag-systeem, is tamelijk eenvoudig geconstrueerd en 
bezit een gering gewicht. t gedruisch dat de uitlaat-
klep veroorzaakt en het toepassen van een schuif, die het 
gas inlaat en het gecomprimeerde gasmengsel ontsteekt, 
strekt echter  niet tot aanbeveling, daar  deze — door de 
praktij k is het sedert jaren bewezen — aan groote slijtage 
onderhevig is, zoodat men algemeen de schuif door 
andere doelmatiger  inrichtingen zoekt te vervangen. e 
motor kan óf door  water uit de waterleiding öf door 
circuleerend water  afgekoeld worden ; in het laatste geval 
wordt de circulatie door  middel van een pompje, dat door 
den motor  wordt bewogen, verkregen. e overige eigen-
schappen van dezen motor  strekken tot aanbeveling. 

Van eenvoudige constructie is de vierslag-motor van 
. W. van s te Utrecht. e bewerking der  onder-

deden laat echter  veel te wenschen over, terwij l de plaats-
ruimte, die de motor  vereischt, nog al groot en ook het 
gewicht niet zeer  klein is. 

t inlaten van gas en lucht, het ontsteken van het 
mengsel en het uitlaten der  verbrandingsproducten heeft 
plaats door  middel van een roteerende schijf van gehard 
staal. Wij  vermeenen echter  gegronde redenen te hebben 
om de toepassing van een lederen ring voor  het dichten 
van den zuiger te moeten afkeuren, daar  deze aan 



spoedige slijtage onderhevig is, waardoor  de cylinder 
nog al dikwijl s ondicht moet worden, bij  decompressie 
van gas en lucht een groot gedeelte van het mengsel 
ontsnapt en de motor  dus minder  kracht moet ontwikkelen. 

e tentoongestelde motor, die dagelijks werkt, loopt 
zeer  regelmatig en zonder  gedruisch ; door  eene centri-
fugaalpomp, wordt eene hoeveelheid water  in circulatie 
gezet en hierdoor  dc cylinder  afgekoeld. 

Zien wij  af van de boven medegedeelde, o. i. minder 
goede eigenschappen van den motor, systeem , 
dan verdient hij  alle aanbeveling, te meer, daar  de 
fabriekant reeds groote ondervinding in het bouwen van 
gasmatoren bezit en door  hem reeds 6 O stuks ver-
vaardigd zijn. 

r  het Technisch Bureau G. de Voogt te Am-
sterdam zijn een tweetal motoren tentoongesteld, welke 
den naam „Simplex"  en ,.Cycle"  dragen; de eerste is een 
vierslag- en de laatste een tweeslag-motor. 

e differentiaal gaskrachtmachine „Cycle"  bezit een 
rustigen gang en kan langzamer of sneller  loopen, naar 
gelang dit mocht noodig zijn ; bij  snelleren gang hoorden 
wij  hem echter  nog al eenigszins gedruisch maken. Bij 
dezen motor  heeft na elke omwenteling eene ontploffing 
plaats ; de zuiger  maakt bij  elke omwenteling der  krukas 
vier  slagen. e dit bereikt wordt kan men aan een 
eveneens tentoongesteld houten model zien, dat nauw-
keurig de vier  zuigslagen weergeeft. 

Als voordeel wordt bij  dezen motor  nog aangegeven, 
dat de verbrandingsproducten geheel uit den cilinder 
worden verwijderd, dat meestal bij  andere gasmotoren 
niet plaats heeft. Wij  veroorloven ons er  op te wijzen, 
dat dit slechts waarde heeft, wanneer  men voor  het drij -
ven van den gasmotor  watergas in plaats van lichtgas 
gebruikt, daar  het watergas wegens zijne hooge tempe-
ratuur  van ontvlamming' niet niet indifferente gassen mag 
vermengd zijn. t gewicht der  machine is nog al groot, 
terwij l zij  ook veel plaatsruimte vereischt en wegens de 
eenigszins gecompliceerde constructie voor  vele bedrijven 
moeielijk kan toegepast worden. Waar men echter, zooals 
algemeen bij  stoommachines, een machinist in dienst heeft, 
kan deze motor  van de Voogt goede toepassing vinden. 

t men bij  gasmotoren eene „zünd-schuif"  niet 
gaarne meer toepast, hebben wij  reeds bij  de bespreking 
van den motor  der e fabriek van stoom- en 
andere werktuigen"  vermeld. Bij  den " 
van de Voogt heeft men het dan ook al tot eene „klein e 
schuif"  gebracht, dus ook een voordeel. e motor 
werkt zonder  gedruisch te maken, is keurig afgewerkt en 
neemt niet zeer  veel plaats in ; de regeling van het aantal 
omwentelingen geschiedt echter  op eenigszins gecompli-
ceerde wijze. t het gasverbruik niet meer  dan 3 . 
per  uur  en paardekracht zal bedragen, komt ons zeer 

tzvijjclachtig voor. e ontploffing van het gasmengsel 
door  middel van een electrische vonk maakt den metor 
niet eenvoudiger, daar  het voor  dit doel gebruikte 
chroomzuur-element veel oppassing vereischt. 

r  Gerard Ulrici , ingenieur  te Arnhem, was de 
door  hem vervaardigde tweeslag-motor  „Benz"  met 
electrische ontploffing tentoongesteld; hier  werd echter 
de electrische stroom door eene e op-
gewekt. e motoren „Benz"  worden horizontaal en ver-
tikaal gebouwd; de tentoongestelde motor  was keurig 
bewerkt, eenvoudig vinden wij  echter  ook dit systeem niet. 

e motor  van Gebr. , te Amsterdam, heeft 
uiterlij k veel overeenkomst met den motor  der -
lijk e fabriek enz., te Amsterdam, is als deze een vierslag 
motor  en zeer  eenvoudig, en is ook soliede gebouwd. 

e motor  vereischt zeer  weinig ruimt e en bezit slechts 
kleine hoogte, waardoor eene verplaatsing van het 
zwaartepunt moeielijker  plaats heeft; het gewicht van 
den motor  is zeer  gering. Beweeglijke deelen dunken 
ons bij  dezen motor  tot een minimum terug gebracht te 
zijn, waaruit dus eene zeer  geringe slijtage voortspruit . 

e kleppen voor  het inlaten van gas en het uitlaten 
der verbrandingsproducten zijn gemakkelijk te bereiken; 
de regulator  voor  het regelen van het aantal omwente-
lingen dunkt ons eveneens de vermelding waard te zijn. 
Wordt het normale getal omwentelingen overschreden, 
dan blijven de inlaatkleppen voor  gas en het mengsel 
van gas en lucht gesloten, terwij l de uitlaatklep steeds 
geopend is, waardoor  dus het gasverbruik kleiner  wordt 
en bovendien geene onnoodige compression in den cilin-
der plaats hebben, die eveneens onnoodig kracht zouden 
vereisen en. 

e motor  bezit een zeer  rustigen gang en werkt ge-
heel zonder  gedruisch, de bewerking van het geheel en 
der enkele deelen is keurig netjes, zoodat wij  niet aar-
zelen uit te spreken, dat de motor  systeem " 
o. i. de beste motor  voor  de kleine nijverheid kan ge-
noemd worden, en vooral ook daar  hij  bij  de genoemde 
voordeelen nog zeer  matig in prij s is. t koelen van 
den cilinder  kan door  water  uit de waterleiding, of door 

s „patent "  geschieden, waardoor 
men hetzelfde water  steeds tot afkoeling gebruikt zon-
der hiervoor  eene circulatie-pomp noodig te hebben. 

e „Griffin "  gasmachine, tentoon gesteld door  de 
„Simplex"  machine Co. te Utrecht, gelijkt in inrichtin g 
en werking zeer  veel op eene dubbel werkende stoom-
machine, daar  aan elk einde van den cilinder  afwisselend 
eene ontploffing plaats heeft. e machine is zeer  zwaar 
van bouw, bezit een zeer  groot gewicht en neemt veel 
ruimt e in. Een verticale enkel werkende motor  was 
niet tentoongesteld. Zonder  op de goede werking iets 
te willen afdingen, achten wij  dezen motor  voor  alge-
meene toepassing te gecompliceerd en ook te duur. 

i &  Co. te Trauenfeld, verlegenwoordigd door 
den heer  N. Tetterode te Amsterdam, heelt twee keurig 
bewerkte machines tentoongesteld, die met electrische 
ontbranding ingericht zijn. n der  machines kan met 
naphtaline werken. e gang van den gasmotor  is zeer 
regelmatig, maar  de zoo gewenschte eenvoud laat echter 
nog al te wenschen over; het gewicht is niet zeer  groot. 
Bij  nauwkeurige beschouwing zal een ieder  met ons tot de 
conclusie komen, dat onder  de tentoongestelde motoren, 
die van Gebr. g te Amsterdam, s te Utrecht 
en van de e fabriek van Stoom en andere 
werktuigen"  de eenvoudigste zijn, en ware het te wen-
schen dat de gebreken welke de twee laatsten nog aan-
kleven door  de constructeurs binnen korten tij d verholpen 
werden. 

Nadere gegevens over  de prijzen der  verschillende 
hier  besproken motoren bevat de volgende tabel: 

!34 

3  6 

k  i n

 1 . . . 

 1 
e invloed van eene eenvoudige constructie der 

motoren op de prijzen is uit de tabel duidelijk te zien 
en moet bij  de beoordeeling in rekening gebracht 
worden. 

n elk geval heeft deze tentoonstelling het bewijs 
geleverd, dat de toepassing van gasmotoren in de kleine 
nijverheid steeds grooteren omvang aanneemt, en tevens 
wordt de overtuiging van enkelen bevestigd, dat het zeer 
goed mogelijk is kracht, warmte en licht in de toekomst 
door  een medium aan te voeren. {Slot volgt). 

 W.  l). 

Gaarne voldoe ik aan de mij  opgedragen taak, om 
u iets van n mede te deelen. Voor  velen uwer  zal 
dit wel niets nieuws opleveren, omdat mijne gegevens 
uit bronnen zijn geput, die onder  uw aller  bereik zijn. 

k heb mij  ten doel gesteld om u, vóór de wandeling 
die wij  straks wenschen te doen, eene kleine beknopte 
voorlichtin g te geven, en na uwe welwillende aandacht 
verzocht te hebben, wil ik al dadelijk uit de „Beschrij -
ving der  Stad n door  Frans van "  aan-
halen : 

„Wanneer de bouwkundigen een kerk, een vorstelijk 
hof of huis willen stichten, teekenen zij  alvorens den 
grond af, op welken zij  hun voorgenomen werk meenen 
te timmeren. Op gelijke wijze is ook een beschrijver 
van eene plaats, dorp of stad, verplicht binnen zeker 
bestek te bepalen het gewest of de landstreek daar  het 
voorwerp zijner  oplettendheid gelegen is; eensdeels, 
om de natuurlijk e eigenschappen ligter  te doen be-
vatten, anderdeels om den lezer  niet in 't onzekere van 

e mededeelingen werden door  den heer  W. k gedaan op de 

Algemeene Vergadering, welke den iid=n September  te n 

werd gehouden. 

de gelegenheid der  plants te laten. e redenen hebben 
mij  aangespoord, om, voornemens zijnde eene stad, in 
ouderdom, vermaardheid en andere uitmuntende hoedanig-
heden, weinige in ons vaderland wijkende en velen 
overtreffende, vooraf te melden, dat de stad n in 
't hart van d en in het midden van het vrucht-
baarste deel gelegen is, namelijk in ; eene 
landstreek, welke haren naam ontleend heeft van den 

, die er  doorloopt en zijnen oorsprong neemt 
uit de Zwitsersche alpen, en, na een groot deel van 

d doorloopen te hebben, beneden het Bis-
schoppelijk Utrecht in zee pleeg te vloeijen." 

Omtrent den „Oorspron g van "  zegt dr. W. 
Pleijte in zijn boek n vóór  jaren en thans": 

„Geschikte wegen werden aangelegd; door s 
en Corbulo werden l en Vliet gegraven, door 

s en Paulinus dijken aangelegd en door . s 
houten moeraswegen, omstreeks het begin onzer  jaar-
telling. Aan de uitwatering van den n en aan den 
Vliet verhieven zich drie sterkten, het Praetorium Agrip -
pinae, m en het Forum . 

t Praetorium lag daar  waar  de r  Wetering 
tusschen p en n in den n valt, het 
Forum i op de hofstede Arentsburg bij  Voorburg. 
Over  de plaats waar m lag, werd getwist; mij 
komt het voor  met verscheidene anderen, dat Brittenbur g 
bij , die plaats is geweest. 

n bestond nog niet in de dagen der . 
Zij  mogen langs een soort van dijk zich van het Prae-
torium naar m hebben begeven, gelijk wij  langs 
de Breestraat van g naar k gaan, maar 
niets hunner  aandacht waardig vertoonde zich toen, 
dan het Woud zonder Genade, waarin zich later  de 
Burg zou vestigen. 

t oudste bericht omtrent n is vervat in eene 
legende van  jaar  na de geboorte ons n Jesu 
Christi ; 

r  na doe die Vriezen metten Slaven weder  uit 
Enghelant quamen, ende niet en wisten wat zij  doen 
souden, doe toghen zij  met malcander  in dat wilde 
wout sonder  ghenade en dreven daer  uit die wilde 
beesten ende maecheden eenen Burch daer  nu n 
staet en settenden daer  een casteleijn op met veel volk, 
omdat wout te bewaren. . . . 

n had zijn naam te danken aan de e of 
, eene oude benaming voor  waterleiding, kanaal of 

kleine stroom en heette oudtijds . e j  of 
stroom waaraan de plaats haar  naam dankte, is de e 

, die nog heden ten dage in de nabijheid van 
Warmond, e geheeten en op de hoogte van den 
Burg met de n samenvloeit". 

h welk ook het stamwoord van den naam der 
stad moge geweest zijn, zegt J. . n in zijne 
beschrijving van het s van , zeker  is 
het, dat het grijze n een der  eerste en meest wel-
varende steden in de Nederlandsche Provincie Zuid-

d mag genoemd worden en zijn verleden ons 
dankbaar doet terugblikken in den tij d toen het ge-
meenteleven in vollen gang en bloei was. 

t de stad n van zeer  hoogen ouderdom is, 
hoewel het juiste jaartal der  stichting onbekend, blijk t 
daaruit, dat omstreeks het jaar  reeds van „mansis" 
(dat zijn bouwhoeven) te n sprake is. 



(Hordt vervolgd.) 

 September r 

ontstentenis van den voorzitter  werd de vergadering door  den 

vice-voorzitter  geleid. Na voorlezing der  notulen van de voorgaande 

vergadering, werden deze onveranderd goedgekeurd; van eenige 

ingekomen stukken werd mededeeling gedaan. 

Alsnu werd bij  monde van den heer . Stoffels het rapport 

uitgebracht van de commissie tot beantwoording der  in den loop 

van het vereenigingsjaar  ingekomen vragen. 

e president reikte daarna met een toepasselijk woord aan den 

heer . Boekholt (lid van de afd. 's Gravenhage der . t B. d. B.) 

den tweeden prij s uit, door hem behaald op zijn ingezonden ont-

werp voor  een . 

e Commissie benoemd tot het nazien der  rekening en verant-

woording van den penningmeester, bracht bij  monde van den heer 

J. . Eshuijs haar  rapport uit en bracht hulde aan het gehouden 

beheer, waarna de penningmeester  werd gede'chargeerd. 

r  den ie Secretaris werd vervolgens het verslag over  het 

afgeloopen vereenigingsjaar  uitgebracht. e President dankte 

hierna den heer  Ehnle onder  instemming van de vergadering, voor 

de moeite en zorg daaraan besteed. 

e verschillende besprekingen en eene kunstbeschouwing, be-

staande uit teekeningen door  de leden vervaardigd en antwoorden 

op de prijsvragen, werden gevolgd door  het benoemen van twee 

lokaal-commissarissen, waartoe werden gekozen de heeren P. C. de 

s en A. j . Sanders, en eene vragen-commissie, waartoe werden 

gekozen de heeren VV. . Brückmann, . s en . Stoffels, 

welke allen hunne benoeming aanvaardden. 

Al s eerste prijsvraa g werd uitgeschreven een ontwerp voor  een 

diploma der  Vereeniging. Aan deze prijsvraa g kunnen uitsluitend 

de leden deelnemen. Ook werd een jur y van dri e leden benoemd 

buiten de Vereeniging, welke daartoe zullen worden uitgenoodigd. 

t programma zal den leden worden toegezonden. Nadat nog 

werd medegedeeld dat de heer  F. . van n als donateur 

was toegetreden, werd de vergadering ten ruim elf unr  gesloten. 

E . 

t gemeentebestuur  van Utrecht noodigt alle Nederlandsche 

of sedert  januar i  in Nederland wonende tuinarchitekten 

uit tot deelneming aan de beantwoording van de prijsvraag: 

t maken van een ontwerp, enz. voor  den aanleg van een 

openbaar  park op de terreinen van de Nieuwe Baan, het buiten-

goed t "  en het daarbij  gelegen Oudwijkerveld. " 

Art . e terreinen zijn gelegen 

in het noordoostelijk gedeelte van de gemeente nabij  hare grenzen, 

zooals op de hierbij  gevoegde situatiekaart door een gekleurden 

omtrek is aangegeven. e gezamenlijke oppervlakte is omstreeks 

. 

t landgoed t , dat, met uitzondering van het 

gedeelte in den zuidwesthoek daarvan gelegen, eigendom der  ge-

meente is, is door  vaart of slooten van de belendende eigendom-

men gescheiden. n kunnen de aan de noordwest- en zuid-

westzijden gelegen slooten gedempt worden. r  kan de 

thans bestaande rijweg door  de Nieuwe liaan en de Nieuwe Baan 

zelve bij  genoemd buitengoed getrokken worden, mits een rijweg 

van den overweg van den Oosterspoor  aan het einde van de 

n tot aan den Biltschen straatweg aangelegd worde. e 

richtin g en de plaats van dien overweg kunnen gewijzigd worden. 

Aan de noordzijde ligt de vaart, genaamd de Biltsche grif t en 

aan de oostzijde de door  eene sloot afgescheiden .  begraaf-

plaats. 

t "  is door een treksloot doorsneden. Aan de 

noordzijde dezer  sloot ligt het terrein van vermaak en aan de 

zuidzijde he: weiland, terwij l er  ook ten zuiden van de sloot, aan 

de zijde van de Nieuwe Baan nog een met vrucht- en sierboomen 

beplant gedeelte is, zoodat het terrein, begrepen tusschen de Bilt -

sche grift , de . C. begraafplaats, de lij n volgende van de boerderij 

op t "  tot den overweg van den Oosterspoor  kan in 

aanmerking komen voor  openbare wandelplaats met behoud van 

de schoonste boomen en boomgroepen. t zuidelijk gedeelte van 

het weiland is laag gelegen. 

t "  is bezwaard met twee elfdienstbaarheden: 

i ° . t gedeelte gelegen ten zuiden van de lij n E. F , is bezwaard 

met de erfdienstbaarheid van uitzicht ten behoeve van het buiten-

goen oOudwijk" , zoodat daarop niet mag worden gebouwd of daarop 

beplantingen of verhoogingen worden daargesteld, van welken aard 

ook, welke het vrij e uitzicht van het goed oOudwijk "  in de richtin g 

van het thans bestaande water  achter  de begraafplaats geheel 

zouden belemmeren. 

e gemeente is verplicht langs de noordwestzijde en west-

zijde van het van den eigendom uitgesloten gedeelte in den zuid-

westhoek, zoodra de aanbouw van huizen daarop zulks wenschelijk 

maakt, aan te leggen wegen en deze van rioleering, verlichting 

en, althans ter  gedeeltelijke breedte, van bestrating te voorzien. 

Voorts stelde de raad vast de richtin g van eenige op de situatie, 

kaart met gestippelde lijnen aangeduide straten, die alle in ver-

binding met het park of de te ontwerpen wegen moeten gebracht 

worden. 

t Oudwijkervel d bestaat uit bouwland en is over  het geheel 

laag gelegen; de gemeente is verplicht daarop een openbaar  park 

te maken en mag daarvan hoogstens . A. voor  bouwterrein 

(met inbegrip van eventueele tuinen bij  dc huizen) bestemmen. 

l de gemeente overgaat tot de uitvoering, dan ontvangt 

zij s terrein, op de kaart gemerkt A, tot daarstelling van 

eene verbinding tusschen t "  en het Oudwijkerveld : 

evenzoo . gemerkt B, daarnaast gelegen, wanneer  het 

buitengoed »Oudwijk "  als bouwterrein verkocht wordt. 

e hoogte van de terreinen is berekend volgens l . P.) 

en op de situatiekaart aangegeven, zoomede de hoogte der  om-

liggende straten en wegen. 

e hoogste waterstand is p. m.  - j - . P. 

e bovengrond bestaat grootendeels uit klei of kleiachtige teel-

aarde op eenen ondergrond van zand of zooals belanghebbenden 

dien zullen vinden, tot onderzoek daarvan zijn op het terrein op 

verschillende plaatsen gaten gegraven. 

Art . e gemeente looft een prij s van — voor  het beste 

en eene premie van f — voor  het daarop volgend ontwerp, 

waarbij  op den voorgrond moeten staan: 

i ° .  indeeling van het buiten-

goed t "  tot exploitatie van bouwterreinen, zoodanig 

dat het karakter  van park behouden blijve, zooveel mogelijk met 

behoud van de boomen op het terrein van vermaak, en in de 

Nieuwe Baan aanwezig. 

t behoud van het woonhuis op t "  is geen 

vereischte; het gebouw kan zoo noodig gesloopt worden. 

 aanleg, gepaard aan geringe eischen van onder-

houd, van een park op het Oudwijkervel d in verband met de 

indeeling van t , tot verkrijgin g van een goed 

geheel; daarbij  lettende op de bepaling dat van het Oudwijkervel e 

. bebouwd mag worden. 

Waar het park door  bestaande of ontworpen openbare wegen 

begrensd wordt, kan het daarvan door eene sloot gescheiden 

worden, mits van voldoende breedte. 

Eventueel te ontwerpen waterwerken moeten behoorlijken afvoer 

hebben. 

e terreinen moeten zoodanig opgehoogd en ingericht worden, 

dat zij  ten alle tijden watervri j  zijn. Voor  ophooging 

zal p.m. J zandgrond op t "  beschikbaar 

worden gesteld. 

Art . e ontwerper  moet zorgen, dat op het Oudwijkervel d 



een voldoende ruimt e beschikbaar is voor het oprichten van een 

magnetisch observatorium, waaraan de volgende eischen zijn gesteld: 

 dat binnen een omtrek van p.m. . het terrein voor 

her  publiek gesloten blijft ; 

 dat binnen een omtrek van p. m. . van het gebouw 

niet gereden mag worden; 

3 0 . dat er  niet dan in de hoogste noodzakelijkheid opgaande 

boomen in de nabijheid van het gebouwtje komen te staan. 

Art . t ontwerp moet bestaan uit : 

 Een algemeen plan op een schaal van  a

 Een werkteekening, waarop duidelij k aangegeven zijn door 

nivelleerlijnen (courbes de niveaux) de ophoogingen of afgravingen, 

tevens de voornaamste lengte- en dwarsprofielen. 

 Een beplantingsteekening met nauwkeurig gedetailleerde 

opgave van de beplanting. 

 Een gedetailleerde begrooting van kosten, zoowel wat be-

treft den aanleg van het park als van de straten of wegen. 

 Een duidelijk e en uitvoerige omschrijving van het ontwerp. 

e ontwerper  kan bij  de plannen overleggen eene afzonderlijke tee-

kening op een schaal van  a  voor  het gedeelte, dat t -

land' '  met het Oudwijkervel d verbindt, waarbij  geene rekening behoeit 

gehouden te worden met het slechts geringe beschikbare terrein. 

Art .  All e stukken moeten zijn gemerkt door een motto en 

begeleid zijn van een naambriefje, waarop van buiten dit motto 

is herhaald, bevattende den duidelij k geschreven naam en het 

adres van den ontwerper. e inzendingen moeten vergezeld zijn 

van een adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen cor-

respondeeren, zonder den naambrief te openen, en een geheim 

teeken, waarop de stukken terug bekomen kunnen worden. 

All e stukken worden vóór of op  November  des middags 

 uur, vrachtvri j  ingewacht ten raadhuize der  gemeente Utrecht. 

t schrift der  memoden en het letterschrift op de teekeningen 

moeten door eene andere hand dan die van den ontwerper ge-

schreven zijn. 

Bij  niet nakoming van een dezer  bepalingen komt het ontwerp 

niet in aanmerking. 

Art . e bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der 

gemeente. 

e onbekroonde moeten binnen  weken na de bekendmaking 

van den uitslag worden afgehaald aan het raadhuis op vertoon 

van het in art.  genoemd geheim teeken. Aan inzenders buiten 

de gemeente woonachtig, worden, na franco toezending van het 

geheim teeken en adres, hunne stukken vrachtvri j  terug gezonden. 

Art .  Ter  verkrijgin g van gemakkelijk te vergelijken begroo-

tingen zijn de volgende eenheidsprijzen vastgesteld: 

Arbeidsloon van één mansp. per  uur ƒ

Grond met inbegrip van vervoer per

Compostmest

e rijweg

Opgaande boomen + . omtrek per  stuk . . . . »

Gazonboomen.

, laag  a .  » . . . »

Pyramiedheesters »

Struikheesters »

Coniferen t  a  t > » . . . . »

Groenblijvende heesters » >, » . . . . » o.to. 

Graszoden per  stuks. . . . »

Gemengd gazongraszaad . » G . . . . »

Art . e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 

van een commissie van beoordeeling, bestaande uit de heeren: 

C. , architekt te Amsterdam,

C. Vermeys, directeur der  gemeentewerken, te Utrecht; 

. , tuinarchitek t te ; 

. van , » » Utrecht; 

d A. Springer, » . » ,

die in overleg met Burgemeester cn Wethouders de voorwaarden 

van dit programma hebben opgesteld. 

 September

W . . . 

E . 

t programma met situatiekaart is tegen betaling van één 

gulden verkrijgbaa r  gesteld bij  de boekhandelaren J. G. van 

Terveen en Zoon te Utrecht, en ligt ter  inzage in het Gebouw 

der j  tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 

t programma met situatiekaarten, van de internationale prijs -

vraag voor den bouw van een nieuwen stads-schouwburg te , 

ligt ter  inzage in het Gebouw der j tot bevordering 

der  Bouwkunst te Amsterdam. 

 September e vergadering 

werd gehouden te Amsterdam, in het Gebouw der j 

tot bevordering der  Bouwkunst, en ten half elf ure geopend door 

den Voorzitter , den heer N. Th . , met eene redevoering 

ter  herdenking van het veertigjari g bestaan van het . . 

e Voorzitter  bracht in herinnering welke groote werken op 

ingenieursgebied waren tot stand gekomen, sedert het -jari g 

bestaan van het t werd gevierd, zoowel van zuiver  water-

bouwkundigen aard als voor de spoorwegen en vooral voor de 

waterleidingen. e bewezen, dat de Nederlandsche ingenieurs 

hun goeden naam handhaven. r ook in het buitenland werden 

zij  nog evenals vroeger  geëerd, getuige de talrijk e adviezen die 

daar  door hen nog worden gegeven. 

e Vereeniging zelve was sinds de laatste  jaren vooruit 

gegaan, want haar  ledental klom van  tot

Omtrent de werken van het t werd in herinnering ge-

bracht, dat de «Vertal ingen"  sinds korten tij d waren vervangen 

door uittreksels uit vreemde tijdschriften . 

Over het algemeen werd waargenomen, dat de belangstelling 

der  leden in de laatste jaren was toegenomen. 

t een woord van krachtige opwekking tot de jongere leden» 

eindigde de spreker  zijne rede; hij  wees er  namelijk op, dat aan 

hen nu de taak was, het t te handhaven op de plaats die 

het steeds had ingenomen, door  gelijken tred te houden met den 

vooruitgang der  wetenschap. 

Na eenige mededeelingen van huishoudelijken aard, gaf de heer 

A . g a verslag van het verhandelde op het derde congres 

van binnenlandsche scheepvaart, in den afgeloopen zomer te 

Frankfor t gehouden, en gaf de heer J. t eene korte beschrij-

ving van de werken voor het e kanaal, vooral die bij 

Smal-Weesp, waaraan door de leden een bezoek zou worden 

gebracht. 

e heer J. van , de nieuw benoemde directeur der 

Amsterdamsche waterleidingen, zag van zijn voornemen af om 

mededeelingen te doen over de Vecht-waterleiding, daar de tij d 

reeds te ver  was verstreken, maar  beloofde bij  het bezoek aan de 

werken alle inlich'ingen te zullen verstrekken, hetgeen dan ook in 

ruim e mate is geschied. 

Vóór dc opening der  vergadering hadden de leden reeds door 

duidelijk e teekeningen, in de zaal opgehangen, kennis kunnen 

maken met de voornaamste werken die in oogenschouw zouden 

worden genomen. Bovendien waren tentoongesteld:  eenige 

teekeningen van de perron-overkapping van het centraal-station te 

Amsterdam, waaronder  vooral de aandacht trok , eene zeer  groote 

van een eindspant,  een teekening van het ontwerp voor een 

nieuw dok, van den heer J. Gosschalk,  een aantal gravuren, 

teekeningen en photografien, die een duidelij k overzicht gaven van 

het grootsche ontwerp der  overbrugging van de Forth of Firth , 

en den tegenwoordigen toestand der  werken. 

Na afloop der  vergadering werd per  boot door een -tal 

leden een uitstapje gemaakt naar  Smal-Weesp, alwaar de in 

aanbouw zijnde sluiswerken werden bezichtigd, en naar  het pomp-

station van de Vecht-waterleiding. 

Ten  ure vereenigden zich ongeveer  leden aan een maaltij d 

in het . 

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

 Sept. — e architekt . Wesstra Jr. : 
t verbouwen van het woonhuis Nieuwe t  te 

: . van Soest /  Gebr. de Vos  A. Stigter 
ƒ  Steffens en Wijneku s ƒ  W. F. P. van der  Grij p 

 gegund. 
t verrichten der  glas- en verfwerken aan bovengenoemd 

gebouw: P. C. Gugelot / . A . van Schaijk ƒ
W . A. J. van Gulden  gegund. 

t bouwen van eene vill a aan het «Zeebad , 
zonder de levering der  benoodigde metselsteenen: Steffens en 
Wijneku s ƒ  Gebr. de Vos /  A . Stigter

. van Bergen n ƒ  C. n te n 
°o, gegund. 

d 

te T 
 V A N 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 
n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

. s , 

Gouden en Zi lveren . . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
 »eze inrichtingen waarvan reeds vele 

in  geplaatst zijn, munten uit door 
 en

G A G E N T 

.S. .
E N 

N . 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Antbonie Breestraat C

JAN . — . 
: t 402 bij  het . 

GEBOUW E G VAN E J TOT 
G . 

Vertegenwoordig t ItOHKK T  & SOX, l.im Londen . 
 7

 600.—

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 

 geplaatst.

— In all e voornam e plaatse n zijn modelle n te bezichtigen . 
E s Telephonen, s , C s Water le id ingen. Y s 

geschilderd eu gebrand Glas, geschilderde Tegels, enz. enz. 

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

 l i . 
 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS:

N S A C le.
n en Cementtegels.

 Groote voorraden.

m i > i m > i
W. F WEIJNTJES, 

Singel 514 b./h. n Amsterdam. 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verg laasde 

. 
Agent  Nlinton  Co.

Jandges te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

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

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

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

 op Voornaam

T \ e Boekhandelaar P. A , te  zal van  September  tot  October 
 telkens des namiddags te  uur, verkoopen: eene aanzienlijke verzameling N 

waaronder een aantal kostbare werken over  Bouwkunde, alsmede 4 -
, enz. Voor  belangstellenden is de  op aanvrage g ra t i s 

verkrijgbaar .
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t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. 
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&cploltiitl e «lor  vim «l*; Val . 

NATITRL ASPHALT 
TE 

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

VA S 
Gecomprimeerd e tsph a It wegen en dit o Dorsclivloeren . Werken in Asplialt -

ülastie k voo r Trottoirs , Skutiujr-ltiiiks , Moutvloeren , Kelders . Ko l t -  Kegel -
banen . Winke l en Magazijnvloereii . Gangen Veranda' s Brug - en  be-
dekkingen , Hetou Fuiideeriiigen , Stallen , enz , enz,, enz. 

Zindelij k Vochtw«reud , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal tot wering van voeiitige muren . 

Vuor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen em„  gelief eu zioh te adreseeeran 
nan het r  der  fabriek, Beltweg 8,  V.Hi 



Op g den <l=n October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 

 van : 

 N°.

e besteding geschiedt volgens !  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  September 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r . E , 
te  en is op  aanvraag (per 
brief ) aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan hetCen-
traalbureau (Afd Weg en Werken) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal ge-
schieden den  September  na aan-
komst van trein

, den  September

i f 
nderdag  September  des voor-  O  1 Y  l  \ J 

Op g den <l«n October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Bestek N ° .

 f 1640.— 

e besteding geschiedt volgens £  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den  September 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r .
te  en is op  aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg en Werken) te bekomen, tegen beta-
ling van ƒ

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

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  September  na aankomst 
van trein

, den  September

 en  der 

Gemeente U t rech t , brengen ter  algemeene 
kennis, dat door  hen eene prijsvraa g wordt 
uitgeschreven voor  den

z , binnen die Gemeente 
en dat het daarvoor  door  eene commissie 
van deskundigen, in overleg met hun collegie 
opgemaakt programma met situatiekaart van 
het terrein, verkrijgbaa r  is gesteld bij  de bock-
handelaren J. G. V A N N &  ZOON 
te Utrecht tegen betaling van één gulden. 

 September
Burgem. en Wethouders voornoemd, 

W . . . 

op g  September  des voor 
middags  ure, in het

 te  van 

 19

Bestek en teekeningen in  bladen, zijn 
voorwaardelijk ad — verkrijgbaa r  bij  den 
Boekhandelaar  G. C. , Veenestraat 

 te
n geeft de Architect J.  V A N 

,

e  aangevende de 
wijzigingen in het bestek, is van af g 

 September  bij  genoemden boek-
handelaar  verkrijgbaar . 

 zullen verkoopen op
 24  1888, des namiddags 

te e uur, in het l  aan 
den Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

e volgens Notitiën ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) et verkrijgen .

 n
(Systeem E ) Amsterdam. 

Deze warniwaterverwarmin 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. 

 de 

, )

J ,

, Vossius-

straat. — e  W r. , (huis).  A .  (huis). — . 

. (huis).

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

e  P. , (huis). — . , (huis). — 

. (kantoren). 

. , (villa). 

e . C , (vill a ) 

, , (villa). 

e . J. . W.  (huis. n Copes van Cattenburg.) 

, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

, (kantoren). — P. , t (huis). — 

e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r . , d ,

e . J. W. F. . (villa). 

e . , , (huis). 

e . P. , (villa). 

 A . . , Architect . 

 Nieuw te bouwen K l in isc h Ziekenhuis , groo t + 15000

e . . , (villa). 

 &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

Th. A . E , d t 32 . 
 &

Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 

 A Z Z O , 

- G L A S M O Z A I E K -
E . 

http://ie.tr
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Art . t leerlingscontract is eene verbintenis, waarbij  een 

patroon op zich neemt, een persoon in een bedrij f te onderwijzen, 

die zich van zijnen kant verplicht voor  hem te werken; het een 

en ander  overeenkomstig de door  beide partijen vastgestelde 

voorwaarden, en voor  een bepaalden tiid . 

Art . 2 . t leerlingscontract moet schriftelij k worden gesloten. 

t wordt ingeschreven ter  Secretarie der  gemeente waar  het 

contract wordt gesloten, tegen voldoening van een vast recht van 

ƒ —. t is vri j  van zegelrecht. 

Art . t leerlingscontract moet behelzen: 

 den naam, de voornamen, den leeftijd, het bedrij f en de 

woonplaats van den patroon; 

den naam, de voornamen, den leeftijd en de woonplaats van 

den leerling; 

den naam. de voornamen, den leeftijd, het beroep en de woon-

plaats van den vader, de moeder, den voogd of eene door  de 

ouders of den kantonrechter  gemachtigde persoon; 

i. de dagteekening en den duur  van het contract; 

 de voorwaarden betreffende woning, voeding, loon en alle 

overige bedingen, waaromtrent partijen zijn overeengekomen. 

t moet onderteekend worden door  den patroon en den ver-

tegenwoordiger  van den leerling. 

Art . e leerling mag niet gebezigd worden voor  diensten, 

welke buiten den krin g van het bedrij f zijn gelegen. 

j  is verplicht bij  het einde van den leertijd , den arbeid in te 

halen, welken hij  wegens ziekte of andere redenen gedurende 

langer  dan  dagen heeft verzuimd. 

Art . e patroon is verplicht, den leerling in de gelegenheid 

te stellen, ten minste tien uren per  week van school- of huis-

onderwijs te genieten, onverminderd den tijd , aan godsdienst-

onderwijs te besteden. 

Art . 6. Ten minste de eerste maand en ten langste de drie 

eerste maanden van den leertij d worden als een proeftij d beschouwd, 

gedurende welken de verbintenis door  de wilsverklarin g van 

eene parti j  kan worden ontbonden. 

Wanneer  het contract den duur  van den proeftij d niet bepaalt, 

wordt deze geacht zich over  eene maand uit te strekken. 

Ar t e verbintenis gaat te niet door  het overlijden van 

den leerling. 

j  het overlijden van den patroon wordt de verbintenis ont-

bonden wanneer eene van beide partijen binnen vier  weken na 

het overlijden zich in dien zin schriftelij k verklaart . 

Art . 8. e verbintenis kan worden ontbonden op verlangen 

van eene parti j  behoudens aanspraak op schadeloosstelling, zoover 

daartoe termen zijn: 

 wanneer  de andere parti j  zich gedraagt in strij d met de 

bepalingen van het contract of van art.  of ; dezer  wet; 

 wegens mishandeling van den leerling door  den patroon of 

door  een of  personen in zijnen dienst; 

 wegens wangedrag of duidelij k gebleken ongeschiktheid van 

den leerling voor  het bedrijf ; 

 wegens veroordeeling van den patroon of den leerling tot 

langer  dan  maand gevangenisstraf; 

 wanneer  de leerling voor  de eerste maal tot den dienst bij 

de nationale militi e wordt geroepen; 

ƒ. wegens het huwelijk van den leerling; 

 wanneer  door  den vertegenwoordiger  van den leerling schrif-

telij k wordt verklaard, dat de laatste in een ander  bedrij f of beroep 

zal worden geplaatst, is de  bintenis, zoover  de leerling niet 

vroeger  wordt ontslagen, na verloop van vier  weken ontbonden. 

Binnen negen maanden na deze ontbinding mag de leerling niet 

zonder  toestemming van den vroegeren patroon door  anderen 

in hetzelfde bedrij f worden aangenomen. 

Art . e leerling moet voorzien zijn van een boekje waarin 

zijn naam, zijne voornamen, de dag van indiensttreding en de 

tij d waarvoor  het contract is gesloten, alsmede na afloop of ont-

binding van hel contract het ontslag, door  zijnen patroon worden 

vermeld, welke opgaven mede door  den leerling worden onder-

teekend. Andere mededeelingen omtrent de persoon van den 

leerling mogen in het boekje niet voorkomen. 

e wijze waarop deze boekjes worden ingericht en van over-

heidswege uitgereikt en gelegitimeerd, wordt door  Ons geregeld 

bij  algemeenen maatregel van inwendig bestuur. 

Art .  Elke patroon of werkman, die een leerling aan zijn 

contract heeft onttrokken, om hem als leerling of gezel te bezigen, 

wordt geheel of gedeeltelijk aansprakelijk gesteld voor  de schade-

vergoeding, aan den verlaten patroon toe te kennen. 

Art . e leerling die zijne diensten verhuurt , zonder  het bij 

art .  vermelde boekje te toonen, wordt gestraft met  boete 

van ƒ —, subsidiair  te vervangen door eene gevangenisstraf 

van  tot  dagen. 

 '88. 
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 Garibaldino." 

van F.  & , te

Onlangs verscheen van de hand van den ingenieur  F. r 

de tweede druk van de beschrijving van bovengenoemd instrument. 

Een Tacheometer  of Tachymeter  dient, zooals bekend is, om in 

zeer  korten tij d voorloopige terreinopnamen te doen. n den 

laatsten tij d werden verscheidene constructies bedacht, waarvan 

er  eenigen, zooals bijv . de Wagner-Fennelsche Tachymeter  (zie 

 Augustus  en de bovengenoemde 

in de praktij k een ruime toepassing vonden. n hoofdzaak bestaat 

iedere Tacheometer  uit een kijker , ingericht als afstandmeter, 

draaibaar  om een horizontale as, voorzien van een niveau en ge-

plaatst op een verdeelden cirkelrand . t aldus gevormde univer-

zaal instrument is nu voorzien van een snel-meetinrichting, be-

staande uit dri e verdeelde staven of regels, waarvan de een 

horizontaal, de andere verticaal en de derde evenwijdig aan de 

vizierlij n van den kijke r  loopt, waar  alle drie in een verticaal 

vlak gelegen zijn. t is duidelij k dat deze dri e regels een drie-

hoek insluiten, gelijkvormi g aan den driehoek die gevormd wordt 

door  het standpunt van den waarnemer te verbinden met het op 

te nemen punt en het voetpunt van de loodlij n uit dat punt op 

een horizontaal vlak, dat door  het voetpunt van het instrument 

gaat, neergelaten. t men dus eene zijde van dezen driehoek, 

dan zullen de beide anderen gemakkelijk berekend kunnen worden. 

n meet daarom door  middel van den tot afstandsmeter  in-

gerichten kijker , de hypotenusa en vindt dus de hoogte van den 

horizontale afstand van het op te nemen punt. 

e plaatsing en verdeeling der  regels is evenwel nu zoodanig 

ingericht, dat alle berekeningen vervallen en men onmiddelijk de 

gezochte lengten afleest. e gemakkelijkheid van hanteering en 

de nauwkeurigheid van waarneming bepalen natuurlij k de waarde 

van het instrument voor  de praktijk . 

e Tacheometer  van Ertel schijnt daartoe zeer  geschikt te zijn, 

terwij l de boven beschreven inrichtin g gemakkelijk kan worden 

weggenomen en men dan een gewoon universaal instrument 

overhoudt. 

n hoeverre al het goede dat er  in het boekje van r  van 

gezegd wo'dt waarheid is, zal alleen degene die veel met dit in-

strument gewerkt heeft kunnen zeggen. Behalve de beschrijving 

van het instrument met goede afbeeldingen, vindt men er  nog 

in een beschrijving van de gemakkelijkste wijze van werken, een 

beschrijving van de regeling van het instrument en een hoofdstuk 

over  terreinopneming en de daaraan verbonden werkzaamheden. 

VERSLAGE N VAN VERGADERINGEN. 

 September t eene welkomstgroet 

opende de Voorzitter  deze eerste vergadering van het seizoen 

 sprak daarbij  de nieuwe leden toe, en wekte allen op om 

door trouwe opkomst en medewerking de vergaderingen vooral 

nutti g te doen zijn Ook herdacht hij  daarbij  de in Juni  ge-

houden reistocht naar n en Zwolle en wees er  op, hoe 

nuchter  en ondoordacht nog dikwijl s de nieuwere kunstuiting 

daar  staat in tegenstelling van 'tgeen daar  in oude bouwwerken 

met enthousisame werd bewonderd. Uit het verslag dat de Secretaris, 

na lezing der  notulen, betreffende dien reistocht gaf, bleek dat 

daaraan door  tien leden werd deelgenomen en dat achtereenvol-

gens in n waren bezichtigd: de nieuwe sociëteit die niet in 

alle deelen de goedkeuring mocht wegdragen, het oude gedeelte 

van het raadhuis met den heerlijk bewerkten schouw en 't kunstige 

snijwerk aan de schepenbank, de St. Nicolaas of Bovenkerk, de 

O.  V . of Buitenkerk, de Broederkerk, zoomede enkele stads-

poorten en antieke gevels. r  meerdere leden werd daarbij  het 

schetsboek met menige schets verrijkt . Te Zwolle werden de uit -

stekend gerestaureerde hoofdwacht, de Sassenpoort en enkele 

nieuwere bouwwerken bezichtigd, en hoe men was ingenomen met 

het bezoek aan beide steden, getuigde de gulle toon die tijdens 

het geheele zamenzijn heerschte, vooral ook bij  den gemeenschap-

pelijken maal'ij d in de buitensociteit te , waar  meer  dan 

een glas werd geledigd op den bloei van j  en Afdee-

lin g en op het besluit tot het ondernemen van meer  dergelijke 

tochtjes. 

e het convocatiebiljet bracht alsnu de Voorzitter , als 

afgevaardigde, verslag uit omtrent het verhandelde op de Alg. 

Vergadering in i  te Amsterdam gehouden, iets wat steeds 

eene minder  aangename taak is omdat, wat daaromtrent valt mede 

te deelen, reeds voor  lang door  verschillende bladen is ter  ken-

nisse gebracht. 

n waren: verschillende werken voor  de boekerij, waarbij 

het verslag van de Afdeeling 's Gravenhage, voorts het programma 

voor  de prijsvraa g van Art i et a te 'sGravenhage en een 

dito van het k instituut van , uitgeschreven 

door  de Afdeeling van die Vereeniging in Neêrlandsch . 

e heer  Scheltema stelde de leden in de gelegenheid kennis te 

nemen van de plannen voor  woonhuizen voor  de coöperatieve 

bouwvereeniging »Ons Belang"  te 's Gravenhage, en de heer 

Smijtin k deedt de leden eene beschrijving van 'tgeen door  hem 

werd genoten op eene pas volbrachte e reis Nichts zu 

versteurn? die vraag deed hem weten dat hij  op h grond-

gebied was aangekomen, en het lief gelegen n met zijn 

schilderachtig kerkj e gaf hem aldra een voorsmaakje van 'tgeen daar 

aan natuurtafereelen te genieten is. Na het , dat grootste 

ijzerdistric t van Europa, te zijn doorgestoomd, waar  de . hooge 

slakkenbergen het begrijpelij k doen vinden dat daarin eene mede-

dinger  van Portland cement werd gezocht, en Oberhausen met 

haar  mooi, ruim station te hebben genoemd, deed de heer  Smijtink 

verschillende mededeelingen en opmerkingen betreffende -

dorp, , Andernach, Coblenz, . Frankfor t . en 

, welke steden achtereenvolgens door  hem werden 

bezocht. Van , waar  weinig oude gebouwen worden 

aangetroffen, noemde hij  uitsluitend de mooie n en de 

, de Vill a hoek Jagerhoffsche- en Feldstrasse, zoomede 

het s en het kolossale Academiegebouw. n dat een 

schat van oude kunstwerken bezit, interresseert bijzonder. Behalve 

de , trekken de St. Gerion en a de Capitool, beide 

e kerken met zeer  mooie wandbeschilderingen, artistiek 

uitgevoerde beeldhouwwerken, en mozaiekvloer  zeer  de aandacht. 

n den rin g of boulevard die de stad als 't ware omgeeft, is ge-

legenheid te over  om de nieuwere kunstuitin g te bestudeeren, 

doch waar  die veel goeds te zien geeft, schijnt toch alles door 

éénen geest bevangen. e massa meestal rijk e gevels, met hunne 

fresco's mozaiekbekleedingen, topgevels en erkers (welke laatsten 

somwijlen ongelukkig geconstrueerd), als 't ware een conglome-

raat van alle stijlen vormen, dragen allen den stempel als waren 

zij  uit éene gedachte voortgekomen. r  orginaliteit ware daar 

zeer  gewenscht. 

n Andernach verdienen de Niedermendiger- en Tufsteen, zoo-

mede de lavagroeven de aandacht. e heer  Smi;link gaf er  eene 

beschrijving van, zoomede van de toepassing van die materialen 

aan verschillende bouwwerken. Onder  de laatsten heeft vooral de 

oude Abdijker k met hare vier  torens en heerlijken kloostergang 

een onvergetelijken indru k op hem gemaakt, terwij l Coblenz 

met haar  Castorkerk, waarin een zeer  mooi hek aan de predik-

stoel, en haar  poortgebouw in e renaissance, volop te 

te genieten geeft van de heerlijke gezichten op Ehrenbreitstein, 

Niederlahnstein. enz. Van daar  naar z trekt vooral het vrien-

delijk en romantisch gelegen plaatsje Boppard de aandacht, ter-

wij l in die streken de vakwerkbouw ook zeer  merkwaardig is. 

Te z zelve verrast weder  het kolossale van het weelderige 

station, terwij l men verder  als van zeiven zijne eerste schreden 

richt naar  den eerwaarden m die. hoewel niet zoo grootsch als 

die te , toch zoo'n recht kerkelijke n indru k geeft. Bij  den 

m vindt men een bron waaraan zeer  fraai smeedwerk en een 

oud Engelsch hotel met mooie renaissance motiven. Een der 

grootste concertgebouwen, »de Stadthalle''  is zeer  merkwaardig, 

dig vooral ook om de stoute kapconstructie der  enorme zaal, die 

niet weggestopt, maar  in het plafond is doorgevoerd. Voorts zijn 

de handelsinrichtingen aan de haven haast overweldigend, de 

gebouwen in het nieuwe gedeelte bij  het station zeer  fraai, en de 

oude gebouwtjes met hun uithangborden zeer  interessant. 

Van uit het grootsch en stout opgevatte nieuwe stationsgebouw 

te Frankfort , met zijne drie hallen van . spanning. t 

men in de onovertroffen e die bij  de enorme breedte 

en grootsche straatarchitectuur, bepaald eene monumentalen in-

druk geeft. e stad zelve is eene wereldstad in spé, — haar 

grootheid en rijkdo m is verbazend, doch alweder  — het tempé-

rament d'artist e mist men bijna totaal. 

Evenals in de andere steden is ook hier  de natuurlijk e steen 

het hoofdmateriaal der  nieuwere bouwwerken, terwij l dit wordt 

afgewisseld door  gevels in theekleurigen verblendstein, die met 

hunne diep liggende voegen een eigenaardig effect te weeg brengen. 

Van vele bouw- en kunstwerken, alsook van die welke te -

berg het meest interessant zijn, geeft de heer  Smijtin k een kort 

overzicht en verhelderd het gesprokene telkens door het ter  be-

zichtiging stellen van photografien op de verschillende steden en 

bouwwerken betrekking hebbende. 

Na den heer  Smijtink , mede namens de vergadering te hebben 

dank gezegd voor  zijne zeer  gewaardeerde bijdrage, stelt de Voor-

zitter  de ballotage van den als lid voorgedragen heer  P. Evekink 

aan de orde, en nadat die met algemeene stemmen als zoodanig 

is aangenomen, wordt op voorstel van den heer  Berghuis in be 

ginsel besloten, tot het doen van een reistochtje naar  Wijchen 

achter  Nijmegen, waar  het klooster, het kasteel, en een in aan-

bouw zijnd kerkje, ten zeerste de aandacht verdienen. 

Betreffende dien tocht zal op de volgende vergadering door  het 

bestuur  een nader  voorstel worden gedaan. 

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 de compositie betreft. e 

wijze van uitvoering der  teekening moet zoodanig zijn, dat eene 

photo-lithographische reproductie mogelijk is. e sluit het gebruik 

maken van twee kleuren van inkt niet uit. Wenscht de ontwerper 

van twee kleuren gebruik te maken, dan moeten deze in de teeke-

ning worden aangegeven. 

t ontwerp moet van dien aard zijn, dat de daarin voorkomende 

allegorische voorstellingen en emblemen toepasselijk zijn op de 

bouwkunst of op deze en aanverwante kunsten. 

e naam der j  en het jaartal  moeten in het 

oog loopend en duidelij k zijn. 

. 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  oppervlak 

beslaan dan hetwelk besloten is in 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  vrij , daartoe eene ruimt e te reser-

veeren van minstens  bij . of meerdere ruimten, gezamenlijk 

van dezelfde grootte, of wel den kalender  met duidelij k geschreven 

letters in te vullen. 

. e ontwerpen moeten worden ingezonden uiterlij k op

November  a. s. aan het bureau der , t

té 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 het zelfde motto geplaatst zijn, be-

nevens een correspondentie-adres. 

. Voor  het beste ontwerp, waardig gekeurd om te worden 

gereproduceerd als plaat in het eerste nummer van het

 wordt een prij s uitgeloofd van

V . Als Jury van beoordeeling treden op de leden van de 

e van het

. All e ingekomen ontwerpen zullen na de verschijning van 

den , in Januari  gedurende  dagen worden ten-

toongesteld. t rapport der  Jury zal daarbij  ter  lezing liggen. 

t bekroonde ontwerp blijf t het eigendom der . 

Na het sluiten der  tentoonstelling zullen de niet bekroonde ont-

werpen aan de correspondentie-adressen worden teruggezonden 

. P. J. .

 T . J. s

Aan de e van hel Bouwkundig Weekblad. 

t opname in uw volgend no. van onderstaande, betreffende 

opmerkingen over  onjuistheden, voorkomende in het verslag over 

de tentoonstelling te Utrecht in uw no. van  Sept., zult u mij 

ten zeerste verplichten, daar  hetzelve aanleiding zou geven voor 

onjuiste en voor  mij  schadelijke oordeelvellingen, hetgeen ik ver-

meen te mogen veronderstellen het doel niet van dit verslag is. 

Betreffende het gedruisch makenvanmijnCycle-motordient.dat 

uw verslaggever  een ongunstig oogenblik getroffen heeft, daar  de 

Cycle-motor, langzaam of snel loopend, op e;én na de zachtst 

werkende motor  op de tentoonstelling was. 

Betreffende dc opmerking in bedoeld verslag omtrent de mindere 

waarde van het volkomen uitdrijve n van het ontplofte gasmengsel 

bij  den Cycle-motor, vermeen ik te mogen constateeren dat tech-

n isch deskundigen dit juist als een groot voordeel beschouwen, en 

in verband met schadelijken weerstand en andere in de praktij k voor-

komende verschijnselen, dit volkomen uitdrijve n zeer  gewenscht is. 

Ook op de groote plaatsruimte maakt uw verslaggever  aan-

merking, doch zie ik dit voor  een vergissing aan. Evenzoo zal 

een technicus geen bezwaar  maken den Cycle-motor  eenvoudig en 



niet gecompliceerd te noemen, in vergelijkin g met andere thans 

bekende motors. 

Bovenstaande wat de Cycle-motor  betreft en thans nog eenige 

opmerkingen over  uw beschouwing van den Simplex-motor. e 

regulateur  daarvan wordt ook alweer  als gecompliceerd gebrand-

merkt , doch werd mij  van vele kanten juist verzekerd, dat dit de 

eenvoudigste regulatie inrichtin g was die men ooit gezien heeft. 

Gaarne doe ik u hiervan een teekening ten bewijze daarvan toe-

komen. Voorts wordt het aangegeven verbrui k van  per 

uur en per  paardenkracht met cursieve letters in twijfe l getrokken 

en ben ik dus verplicht uwen verslaggever  uit te noodigen zich 

te komen overtuigen, dat deze opgave juist en waar  is, terwij l ik 

hem verzoek de door  mij  te nemen proeven bij  te wonen en zijn 

verslag, dat verbrui k betreffende, alsdan even cursief te willen 

herroepen, zoo dezelve waarde hecht ain een juist verslag. 

Een onjuist en ongemotiveerd verslag doet aan de betreffende 

firma' s nadeel, en veronderstel ik door  plaatsing van bovenstaande 

niet te veel van u te vergen en niet te veel plaatsruimte in beslag 

te nemen, door  ook nog de door  u opgegeven prijzen, welke ver-

anderd zijr . hieronder  te doen volgen. 

 Pk. 

Smiplex-motor: als door  u opgegeven. 

Cycle-motor: ' 9 - /

Amsterdam,  Sept. , 
Gs.

 de

Bij  de beoordeeling der  te Utrecht tentoongestelde gasmotoren, 

vermeen ik zoo rechtvaardig mogelijk geweest te zijn en  niet 

weinig verwonderd toen mij  het ingezonden stuk van den heer 

Gs. de Voogt onder  de oogen kwam. Een antwoord kon ik niet 

met enkele woorden geven, hoop echter  in No.  van het Bouwk 

Weekblad hierop terug te komen. , 

li .  Sept. .

s anders nazoekend vind ik in het d n

pag.  een mededeeling die. voor  zoover  mij  bekend is, nog niet 

in het Weekblad is overgenomen, betreffende de burgerrechtelij k 

aansprakelijkheid van bazen, ondernemers en werkgevers voor 

ongelukken; het ontwerp werd op  Febr.  door  het e 

ingediend bij  de kamer van afgevaardigden in . 

e personen die daarvoor  aansprakelijk zijn, worden daarin uit-

drukkelij k genoemd (in art.  :, en daaronder  komen voor  ingenieurs 

en architekten. Zij  worden aansprakelijk gesteld, solidair, voorde 

schade die de werklieden aan lichaam en gezondheid ondervinden, 

tengevolge van ongelukken hun in de uitvoering der  werken over-

komen, tenzij  er  bewezen wordt, dat het ongeluk te wijten was aan 

onvoorzichtigheid, uitsluitend aan de zijde van den gelaïdeerden, of 

aan overmacht. t bedrag der  schade staat geheel ter  beoordee-

ling var. den rechter, en is preferent verklaard ook op assurantie-

penningen. e afstand door  den werkman van zijn recht om 

schadeloosstelling te genieten is nietig. 

e Staat zelf sloot een overeenkomst met tien verschillende ban-

ken, om een nationale kas voor  die verzekering te kunnen stichten. 

Of dat voorstei wet is geworden, vond ik niet vermeld. 

A

Aan de toelichting der  begrooting van den r  van Bin-
nenlandsche zaken wordt het volgende ontleend: 

e . . kerk te Susteren is na de St. Ser  vaas basiliek te 
, welke in de Vie, en de e kapel te Nijme-

gen, welke in de eerste jaren der e eeuw gebouwd werden, het 
oudste monument op Nederlandschen bodem, want zij  werd in
voor  eene reeds sedert  bestaande abdij  gebouwd door  Swen-
tibold , g van , ter  vervanging van het in
door  de Noormannen vernielde gebouw. e kerk is derhalve 
voor  de geschiedenis onzer  bouwkunst een allerbelangrijkst monu-
ment; een bij  het koor  aanwezige krocht maakt haar  overigens 
bijzonder  merkwaardig. g intusschen is de toestand 
waarin deze stichting der  grijze oudheid verkeert, en het kerk-
bestuur  zou onmachtig zijn het monument behoorlijk te herstellen, 
indien geen bijstand verleend werd. Tot bestrijding der  uitgaven, 
welke op ƒ  geraamd worden, zullen burgerijk e en kerkelijk e 
gemeente ƒ  bijdragen, belangstellende particulieren ƒ
en rekent men op een subsidie der  provincie g van /
en op een rijkssubsidie van / e laatste ondersteuning 
is gevoegelijk over  jaren te verdeelen. 

Op de begrooting van den r  van Waterstaat, l en 
Nijverheid voor  wordt op den post gebouwen  aan-
gevraagd voor  aankoop van gebouwen, wanneer  zich de gelegen-
heid in den lorip des jaars daartoe zal voordoen, ten behoeve van 
het postkantoor  te Amsterdam, alsmede tot het bouwen of ver-
grooten van bestaande lokalen, die niet meer  aan de eischen 
beantwoorden. 

Voorts zullen vermoedelijk bij  suppletoire begrooting gelden 
moeten worden aangevraagd voor  den bouw van een nieuw post-
en telegraafkantoor  te Amsterdam en vooi onteigening van panden 
tot dat einde. e behoefte van den dienst vordert reeds sedert 
geruimen tij d betere lokalen. 

n de zitting van den Amsterdamschen Gemeenteraad, van
September  j l , werd bij  de behandeling der  voordracht om een 
houten vloer  in de Beurs aan te brengen ter  vervanging van den 
bestaanden steenen, door  den heer  van Nierop deze naar  zijn meening 
eenvoudige vraag gedaan: 

e staat het met de Beurs?'  (geiach). 
j  trad hierover  in nadere bijzonderheden en wenschte gaarne 

te worden ingelicht, hoe het stond met de onderhandelingen inet 
de adspirant-concessionarissen, b.v. , en hoe het nu 
verder  zou gaan met de heffing der  beursbelasting, waaromtrent 
een prae-advies van B. en \V . werd ingewacht? Naar  zijne meening 
moest nog vóór de begrooting de d zich over  de beursbelasting 
uitspreken. 

r  den Voorzitter  werd geantwoord, dat de noodzakelijkheid 
van den houten vloer  ook hangende de beursquaestie door  den 
heer  van Nierop wel niet zou worden ontkend, en wat de quaestie 
zelve betrof, door  B. en W. waren na het vroegere besluit van den 

d ten spoedigste de onderhandelingen met de aanvragers 
omtrent den beursbouw voortgezet, en zoodra hieromtrent iets 
naders aan den d kan worden medegedeeld, zal dit geschieden. 

e herstelling van het Belvédère te Nijmegen is thans op eene 
kleine uitzondering na afgeloopen, en het gebouw is weder  door 
het gemeentebestuur  voor  belangstellenden opengesteld. -
rati e heeft plaats gehad onder  leiding van den heer  J. J. Weve, 
gemeente-arebitekt, terwij l de bekende beeldhouwer . , 
als altoos bij  het restaureeren van oude gebouwen te Nijmegen in 
de laatste jaren, daaraan ook zijne krachten wijdde. t in zijnen 
oorspronkelijken toestand zooveel mogelijk teruggebrachte gebouw-
levert thans een allerfraaisten aanblik op, vooral gezien uit het 
daaromheen gelegen park. 

e r  bij  het dep. van Waterstaat, l en 
Nijverheid , de heer  J. G. VV. Fijnje , is wegens het bereiken van 
den -jarigen leeftijd voornemens in den loop van dit jaar  zijn 
eervol ontslag aan te vragen. 

e d der  Gemeente n heeft met algemeene stemmen 
besloten, het huis naast de l (stedelijk museum) aan te 
koopen voor  /  tot uitbreidin g van dat museum. 

, VACANT E , ENZ. 

Tot opzichter  van den , ter  standplaats 
Cruquius, is benoemd de heer . Tuijnma n le k en Polanen. 

Tot leeraar  in het bouwkundig teekenen en de kennis der 
bouwmaterialen a  de burger-avondschool te t is be-
noemd de heer  J. van n Jr., civiei-ingenieur  en rijksop -
ziener  op de spoorwegdiensten. 

,  Sept. e architekt . . Smit te , het bouwen van 
een dubbel lieeienhuis te Velp. J. . v. l te Arnhem ƒ
A. A. v. Boeschoten te Velp  G. Boerstoel te Brammen ƒ
E. J. N. Steentjes te Velp  A. v. k te Ellecom ƒ
J. A. G. Teegel te Arnhem /'  S. r  te g ƒ
gegund. 

,  Sept. l bouwen van  woonhuizen met boven-
woningen in  blokken, aan den Parkweg en , onder 
directie van den architekt A . p aldaar, B. van Buuren aldaar 
ƒ

E N A A G ,  Sept e architekt Joh. s Jr. t verbouwen 
van het voorperceel Amsterdaihsche Veerkade  te 's , minste in-
schrijvers Gebr. n voor  /' m van perceel Stille 
Veerkade  minste inschrijvers Gebr. n alhier  voor  /

 Sept. B. en W. van . t bouwen van een kegel-
baan en biljartzaal op het terrein van den Burcht te . -
schrijvers. e inschrijvers P. J. t en G, . J. Béerling te 

n voor  /' e inschrijver  Ch. E. J. Verhaaff te n 
voor  gegund. 

 Sept. t bouwen van  woningen in het Prince 
Vinkenpark , voor  de bouwvereeniging „On s belang". W. van n 
te , massa ƒ  J. v. d. Elshout te Scheveningen, per-
ceel B / . , Opijnen, perceel C ƒ  bij  oplevering 
op  Apri l  en ƒ  bij  opl. op  Februari . s 
te Opijnen, perceel  voor  /'  bij  opl.  Apri l  en ƒ
bij  opl. op  Februari  J. , 's Gravenhage, perceelen C en 

 voor  ƒ

te Amflncbur g bij  Biebrich n d .

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 
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Verwen voo r facaden , silicaat , solid e sausen , steenltit . 

urd en aanbevolen door  de Academie van Beeldende n te ; en 
ebruik te Weenen, n en Copenhagen. 

 WE GN  & . 

Goedgeke 

, J. Vineent & C°. 

 Amsterdam
 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
1 V E N .

E nrvoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n

„CARBOLINEUM." 

T CENT J 
Zelfreguleerep.d e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 

met ventilatie , 

Vertegenwoordige r  S.  KALKER , Amsterdam . 
 K A L K E R . J Z E R W A R E N A M S T E R D A M .  352. 
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Op g den =n October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e n te 
Utrecht van : 

liestek N°.

e besteding geschiedt volgens §  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  September 
 ter  lezing aan het Centraal-bureau bij  de 

e n en aan het bureau van den 
r r . V A N , 

te Venlo en is op franco aanvraag (per 
brief ) aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg cn Werken) te bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (Afd. Weg en Werken) en dooi-
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den 9d e n October  elf uur  vm. 

, den <=n September

W. F WEIJNTJES, 
Sinirr l 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent vooi

Op g den =n October  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°.

e besteding geschiedt volgens §  van 
het bestek. 

t bestek ligt van den  September 
 ter  lezing aan het Centraalbureau bij 

de e n en aan het bureau van 
den r r .
te Groningen en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau (Afd. 
Weg en Werken) te bekomen, tegen beta-
ling van f o.

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

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den oden October  na aankomst van 
trein

, den  September

Op g den '«i October a. s. des 
middags te  uur  ?al door  de firma J 
&  V A N E in het koffiehuis bij 
den heer  J. V A N N (vroeger  Spij-
ker) te Deventer worden : 

Bestek en teekeningen liggen van af -
dag  October  in genoemd koffiehuis ter  visie. 

Aanwijzin g in loco op den dag der  beste-
ding des morgens te  uur. Gedrukte bestek-
ken en teekeningen van af  October  op franco 
aanvrage a — en informatien te bekomen 
bij  den architect G. T E E WzN., te 
Deventer. 

E T &  O .

 PARKETVLOtRt N en WAWDTEGELS:

9 Y ,

The St. Pancras n Work 
Company, . 

n Trappen 
van solide constructie tot conenreerende 

prijzen. 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 

International e
 Amsterdam ,

Agenten voor  en de

J  H i l i l l J i l l J J l U J J l l j 

36. Derde Weteringdwarsstraat , 

A M S T E R D A M . 

Vertegenwoordig t F WITTE, Herlijn. 

E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht . 
voo r Personen , Goederen , spijzen , enz. enz. 

Y &  C ° , . 

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

t n is het eenige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
, omwerking 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.

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden. 

Grelieve op Voornaam en Adres te letten. 

1 : x | ) i « > i t  i i<- <let- n v i m ( t e V a l T r a v e r s . 

E . NATllRL . ASPHAL T 

Gecomprimeerd e Asphaltweget t en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Rinks , Moutvloeren , Kelders , kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en iMagazlJiivloereii . Gangen . Veranda' s Drug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fnndeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
 speciaa l to t werin g van vochtig e muren . 

 8,

 cV

! 

 li- ' l vim. 

 Queen Victori a Street E. Y S &  C°. 

 Nederland,  p.p.  voor e 

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

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

: n en zijn bouwwerken. — n omtrent 
. - Verslagen van de vergaderingen der  Afdeeling ,

September  en Vereeniging Architectur a te 'sGravenhage  October
— Boekbeoordeeling. — . — Binnenlandsche berichten. — 
Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

N EN N . 



 „bouwhui".

 Evenals bij  gelegenheid van de tweede algemeene vergade-

rin g van het \erbond der e Architekten-en -

ecnigingen. in  te n gehouden, de vBautechnischer 

 durch  als feestschrift verscheen, zoo heeft 

deze achtste vergadering te n tot de uitgave der  zeer  verdien-

stelijke monografie: t/Cöln unit seine Bauten" aanleiding gegeven. 

 Burg.

file:///erbond


N VA N . 

 September e Voorzitter  de vergadering, 

heet het nieuw aangenomen lid , de heer  J A. G. van der  Steur, 

welkom en beveelt de Afdeeling in zijn steun aan. e notulen der 

vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Vervolgens wordt den leden door  den Voorzitter  medegedeeld, 

dat de ontwerpen ter  beantwoording der  prijsvragen om de 

p of een gedeelte daarvan tot Ontspanningsoord in te 

richten nog zullen worden ingewacht tot uiterlij k  October  a.s.; 

bovendien wordt medegedeeld, dat de mededingers zich, wat het 

terrein betreft, niet uitsluitend tot de p behoeven te 

bepalen, maar  zoo zij  dit noodig achten ook daarbuiten kunnen 

gaan. Verder  wordt door  het Bestuur  een reglementsherziening 

voorgesteld, waardoor  de Afdeeling gebruik zal kunnen maken 

van de gewijzigde bepalingen in de Wet der j  en 

personen beneden de  jaar  tot Afdeebngsleden aannemen. 

t concept hiervoor ter  tafel gebracht, wordt na eenige dis-

cussie met algemeene stemmen goedgekeurd. 

a wordt overgegaan tot het verkiezen der  Jury voor  ge-

noemde prijsvraag en nadat door  een der  leden voor  de volgende 

vergadering een kunstbeschouwing is toegezegd, deze goed bezochte 

vergadering door  den Voorzitter  gesloten, onder dankbetuiging 

aan de leden voor  hun trouwe opkomst. 

 October e 

Vice-Voorzitter  leidde deze vergadering; van den heer  Croiset van 

Uchelen was een schrijven ontvangen, waarin hij  te kennen 

geeft wegens voortdurende ongesteldheid buitenslands te moeten 

vertoeven en daardoor  niet zijn functie als President te kunnen 

vervullen, ten minste wat aangaat de leiding der  vergadering, 

waarom door  hem in overweging werd gegeven een waarnemer 

in zijn plaats te benoemen. Er  werd echter  besloten om hieraan 

geen gevolg te geven; de heer r  zal zoolang alsnooiiig 

is de taak als Vice-Voorzitter  overnemen en aan den praeses een 

deelnemend schrijven worden verzonden. 

Na vaststelling der  notulen van de vorige vergadering, verkreeg 

de heer . de Jongh het woord, om zijn voordracht over  spoor-

weg-techniek te houden. t een zaakrij k inleidend woord schetste 

spreker  het belang, dat alles betreffende het spoorwezen voor 

iedereen medebrengt, en dus ook voor  ons, die, al is het ook 

meestal op andere wijze werkende, juist gaarne gadeslaan wat 

op aanverwant terrein geschiedt. e heer  de Jongh behandelde 

de verschillende middelen, welke worden toegepast om de veilig-

heid bij  den dienst zooveel doenlijk te bevorderen, waarbij  uitkwam 

dat zoowel de optische seinen als du geluid-seinen reeds heel wat 

veranderingen hebben ondergaan, maar  ook daardoor  steeds beter 

waken te:̂ en gevaar. Ook weiden besproken eenige bijzondere toe-

standen welke bij  overwegen en bruggen kunnen voorkomen, en 

eenige constructiën voor  het verzetten van wissels met de daaraan 

automatisch verbonden seinen duidelij k uitgelegd. t deze eigen-

aardige en boeiende rede, opgeschilderd door  eenige platen en 

schetsen, oogstte spreker  veel succes; de waarn. voorzitter  bracht 

den heer  de Jongh den dank der  aanwezigen over. 

Vervolgens werd bezichtigd het door  den heer  A . VV. van n 

aangeboden werk:  Architektur von Ober-1taliën unci 

Toscane" van . waarvoor  den kunstgever  werd dank 

gebracht. Na eenige besprekingen omtrent ingekomen vraag-

punten, welke onder  gezellig samenzijn plaats vonden, werd de 

vergadering ten half elf gesloten. 

e e is de wegwijzer  tot zedelijken vooruitgang van een 

volk, en de studie er  van kan slechts goede vruchten dragen; 

hare beginselen laten zich vervolgen tot in de hoogste oudheid. 

t moet daarom onze verwondering in hooge mate opwekken, 

dat er  nog zoo weinig parti j  wordt getrokken van de geschriften, 

die op dit gebied bestaan en bestemd zijn de belangstelling voor 

de e meer  en meer  op te wekken. 



Wel is waar  worden de groote gebouwen uit onzen tij d meer  in 

overeenstemming gebracht met de eischen der  hygiene, van het 

grootste gedeelte der  huizen en vooral van de huurhuizen kan het 

gelijke echter  niet gezegd worden. e inrichtingen tot rioleering 

en afvoer  zijn in verbinding met ventilatie dikwijl s zoo primitief , 

dat men het niet voor  mogelijk zoude houden, dat zulk een aanleg 

van verstandige menschen konde gemaakt zijn. 

Voor  korten tij d nu verscheen in d een boek:

 Ein illustnrte r  Führer zur  Erkennung 

gesundheitlicher l im Wohnhause, door T . Pridgin Teale, 

. A . te , vertaald door . . . Prinzessin Christian von 

, Prinzessin von Grossbritannien und . 

t boek heeft in d zulk een gunstig onthaal ge-

vonden, dat reeds na eenige maanden een tweede uitgave nood-

zakelijk werd. 

Wi j  kunnen dan ook met gerustheid dit boek aan artsen, 

architekten, ingenieurs, bouwheeren en aan alle eigenaars, huurders 

en verhuurders van huizen tot studie aanbevelen; iedereen zal er 

het een of ander in vinden, waaraan hij  zijne eigen woning kan 

toetsen, vooral echter  zal hij , die zich met het leggen van rioleering 

en afvoerbuizen bezig houdt, een onschatbaar  materiaal voor  zijne 

werkzaamheden in dit boek vinden. 

Uitgaande van het princip e dat een klein potlood-schetsje dik -

wijl s meer  nut verschaft dan eene bladzijden-lange beschrijving, geeft 

de schrijver  van het boek op  gekleurde platen een beeld van 

foutief ingerichte huiskanalisatie enz., met een zeer  korten maar 

duidelijken beschrijvenden tekst. 

Ofschoon de platen niet mooi bewerkt zijn, zoo hebben zij  toch 

het groote voordeel van zeer  duidelij k te zijn. 

n huurders van huizen zal het boek een leiddraad zijn voor 

de beoordeeling der  woning, de verhuurder of eigenaar  van een 

huis zal er  uit leeren, welke verantwoordelijkheid hij  ten opzichte 

van de gezondheid van den huurder  op zich neemt. 

e architekt en ingenieur  eindelijk kan uit het boek zien, waarop 

hij  bij  het bouwen van huizen bijzonder  moet letten, opdat zij  aan 

de eischen der  hygienne vcldoen zullen. 

Eene vertaling van het boek in onze taal zouden w'ij  in het 

belang der  gezondheid van velen zeer  wenschelijk achten, de 

fouten van slechte rioleering zijn echter  op de platen zoo in het 

oog springend aangetoond, dat ook hij , die de e taal niet, 

of slechts weinig machtig is, het boek met voordeel zal kunnen 

gebruiken. 

e ' 

Eerst heden krij g ik het N ° .  dd.  Sept. 1.1. van uw geacht 

Weekblad in handen, waarin onder  meer ook voorkomt eene 

beoordeeling van den heer . van n over de gasmotoren, 

die op de hier  gehouden tentoonstelling van gastoestellen aan-

wezig waren. e heer  van n besteedt een gedeelte van zijn 

artike l aan mijn fabrikaat en geelt mij  ten slotte eenige wenken, 

waarvoor ik hem zeer  erkentelijk wil zijn ; maar  daar het groote 

publiek door deze wenken licht in den waan kon worden ge-

bracht, dat mijn motor  nog niet voldoende is doorgewerkt, ver-

oorloof ik mij  de vrijhei d de opmerkingen van den heer . te 

beantwoorden en vertrouw van uwe onpartijdigheid , dat u dit 

schrijven wel in het eerstvolgende nummer van uw Weekblad 

zult willen opnemen. 

e heer . van n zegt in zijn verslag: 

 de motor  van s is van eenvoudige constructie; 

 de afwerking der  onderdeelen laat wel te wenschen over; 

 de plaatsruimte, die de motor  vereischt, is groot; 

 het gewicht is niet zeer  klein; 

 voor  het dichten van den zuiger  (lees: plunger) met een lede-

ren ring, heb ik . v. ) gegronde redenen dien af te keuren; 

ƒ. de motoren van Gebr. , van s en van de -

lijk e Fabriek zijn de eenvoudigste en het ware te wenschen, dat 

de gebreken, die den twee laatsten nog aankleven, door de con-

structeurs in korten tij d verholpen zullen worden. 

n antwoord is, als volgt: 

ad. a. volkomen waar, 

ad.  ook waar, doch werden door  mij  geene tentoonstellings-

machines ingezonden, maar  motoren uit den voorraad, die voor 

aflevering gereed stond; 

ad  de plaatsruimte is stellig niet grooter, dan voor  een goeden 

horizontalen motor  vereischt wordt, en daar  waar de ruimt e aan-

wezig is, zal toch ook volgens het oordeel van den heer . van 

n eene horizontale machine boven eene verticale met het 

vliegwiel op het hoogste punt te verkiezen zijn; 

ad  ook dit is niet verkeerd gezien; het gewicht is zeker  niet 

zeer  klein; maar  wanneer het vliegwiel niet de oorzaak is en wel 

het voetstuk, dan is dat bij  het plaatsen van motoren op boven-

verdiepingen eene reden tot aanbeveling; 

ad  wat dit punt betreft, stel ik mijne vijfjarig e ondervinding 

veel hooger dan de meening van den heer . van n en 

beschouw mijnen lederen rin g voor  den plunger, na mijne rotee-

rende schuif, als eene der  beste eigenschappen van mijnen motor, 

waarin ik geenszins ooit eenige verandering zal brengen; 

ad.  sprekende over de eenvoudigste motoren, mij  tusschen 

de beide andere fabrikanten te dringen, is wel wat sterk. 

e e van dit Weekblad mijnen dank betuigend voor  de 

plaatsing dezer  repliek, heb ik de eer  met hoogachting te teekenen, 

 Uw aller  dienaar, 

S October . W.

Gisteren werd van de overkapping van het Centraal-Station te 

Amsterdam de vlag geheschen, nadat de laatste klinkbou t was 

geslagen. 

Gisteren morgen is de uitspraak bekend gemaakt van de jur y 

in den wedstrijd in de beeldhouwkunst, dit jaar van  Juli 

j. l . gehouden in de s Akademie van Beeldende n te 

Amsterdam. 

Aan den maker van het beeld, voorstellende den

 werd de prij s of gouden e e r e p e n n i ng toegekend. 

Aan den r  van Binn. Zaken zal tevens worden voorgesteld 

hem met het jaargeld van ƒ  te begunstigen, ten einde hem 

in de gelegenheid te stellen zich in zijne kunst te volmaken. Gelijk 

bekend is, wordt dit bedrag vier  achtereenvolgende jaren toegekend. 

Bij  opening van het gesloten naambriefje bleek de vervaardiger 

te zijn de heer  Eduard Jacobs. 

Zoowel de maker  van den jongen  als de 

ontwerper van den  kwam daarop in 

aanmerking voor  het access it of de z i l ve ren meda i l l e. t 

betreffende voorstel zal mede aan den e worden gedaan. 

e eerste bleek te zijn de heer  Jan Willem Best, de tweede 

de heer . . Scholz. 

, Zondag, zijn al de ingezonden beeldhouwwerken nog 

kosteloos te bezichtigen, van  tot  uren, in het gebouw der 

A kademie. 

Te t zal vanwege het t een wedstrijd 

voor  werklieden worden uitgeschreven van voorwerpen, door  hen 

in hunne ledige uren vervaardigd. 

Ten dienste van den bijbouw van het gesticht " 

werden indertij d door Gedeputeerde Staten o. a. de heeren 

J. Scholtens, hoofdingenieur  van den Prov. Waterstaat in Noord-

, en A. van der  Togt, hoofdopzichter, ter  beschikking 

gesteld van de Commissie van toezicht over  genoemd krank -

zinnigengesticht. n eene onlangs gehouden vergadering van die 

Commissie werd, ter  erkenning der  door  hen bewezen diensten, 

aan den heer  Scholtens een prachtig geschenk in zilver, en aan 

den heer  van der  Togt  vereerd. 

, VACANT E , ENZ. 

Tot directeur der  burgeravondschool, de avondschool voor 

ambachtslieden en de school voor  uitgebreid ambachtsonderwijs 

te Groningen, is benoemd de heer P. G. Waterborg, aldaar. 

'S G  Sept. t ministerie van marine: het maken 
van  woongebouwen voor  den dienst der  verlichtin g van de beneden 
Eems te l en Watum. J. s te Farmsum, ƒ

. Formsma te Grijpskerk , /  W. Scheltens te l
J. v. Buren te l  J. s te Appingedam /
A . Teninga te Grootegast  J. N . a te Groningen 

 W. , r te Stedum ƒ  G. C. . -
huis te l  A . Pastoor te Stedum ƒ
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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

e <ter  van «le Vul Travers. 
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J H. DE VRIES, 

Specialitei t in PIERRE ORNÉE. 

 1886. 
n en beeldingen worden 

op franco aanvrage toegezonden. 

 ï  ï

 PARKETVLOtHt N en WAüDTEGELS :

N S ft

m Groote voorraden.

- w - .in - - — — — 

Gecomprimeerd e Aspbaltwege n en dit o Dorschvloeren . Werke n in Asphalt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatinfr-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen . Winke l en ï l t tgazü" v , «erei i . Gangen . Veranda' s Krug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fundeeringeu , Stallen , enz., enz.,, enz. 

Voor inlichtingen omtrent het lengen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich teadre
aan het kantoor  der  fabriek, Beltweg 3, Amsterdam.

W. F WEIJNTJES, 
 514 b./h. n

Agent vooi i s Co.
„  .. A.Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 497' 

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

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

Prim a Engelsche , merk Wallsend 

Billijk e prijzen en 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerende prijzen. 

vrachten.

Gelieve op Voornaam en A<ïres te letten. 

de A Y &  V A N . 

n vraagt te  een -
. Zij , die meerdere werken 

als zoodanig hebben uitgevoerd, verdienen 
de voorkeur. m ƒ 6 0 'smaands. 

Brieven in te zenden onder  motto
 bij  de .

t  te Amsterdam.

TEVEN S 

MR, H. VIOTTA . 
 8 °.
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te T 

Engelsch e  Vee-Stalinrichtingen . 

Tuigkamer-Benoodigdheden , 

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

 en

G " 

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

 4959 

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonie Breestraat C

G 

 zullen verkoopen op
 8  1888, des namiddags te 

Ori e uur, in het l  aan den 
Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

e volgens Notitiën ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) et verkrijgen . 4960 

JAN HAMER. — AMSTERDAM. 

e  met veel succes, 

Geheel e Waterleidinge n i n gebouwe n i n verbindin g nie t 

Voor het oppersen, filtreeren en verdoelen van water  in gebouwen, ter  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs. 49Ö3 

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, hel in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 

 waar dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

(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. 
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13 OCTOBE  1888. 

. P. J. . , Prof. E. . . E F 

C , F. J. S en C. T . J. S . 

t

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. / — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang cle voorraad strekt  Cis. 

: Nijmegen en de Nijmeegsche torenspits. — Uit . 
— Een stuivers gasmeter.— n omtrent . — . 
— Binnen- en buitenlandsche berichten. — Benoemingen, vacante betrek-
kingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: e Nijmeegsche torenspits. 



z

 Voor  de nadere bijzonderheden der  torenspits kunnen wij  geheel 
naar  dc plaat verwijzen. 



r  eene afwezigheid van verscheidene dagen was het mij 

onmogelijk te voldoen aan mij n voornemen om in het

 N°.  een antwoord te geven op het schrijven van den 

heer  Gs. de Voogt. 

r  ik ook eerst heden kennis maak met het schrijven van 

den heer . W. van . zoo stel ik mij  thans voor  op beide 

stukken gelijktijdi g een antwoord te geven en u dit zoo mogelijk 

voor  uw geacht blad N ° . 42 ter  plaatsing aan te bieden. 

: 

 12 Oct. 1888.



N T , 

Uoor eene afwezigheid van verscheidene dagen was het mij 

onmogelijk te voldoen aan mij n voornemen om in het

 N°.  een antwoord te geven op het schrijven van den 

heer  Gs. de Voogt. 

r  ik ook eerst heden kennis maak met het schrijven van 

den heer . W. van . zoo stel ik mij  thans voor  op beide 

stukken gelijktijdi g een antwoord te geven en u dit zoo mogelijk 

voor  uw geacht blad N ° . 42 ter  plaatsing aan te bieden. 

: 

B.  Oct. .



Op den ioden dezer  is het werk van de overkapping van het 

Centraal-Station te Amsterdam gereed gekomen en opgeleverd. 

t loffelijken spoed heeft de aannemer, de heer  van , 

zich van zijne zeker  niet gemakkelijke taak gekweten; het werk 

is namelijk  maanden en  weken binnen den daarvoor  gestelden 

tij d afgewerkt. 

Niettegenstaande gedurende de exploitatie der  spoorweglijnen 

gewerkt moest worden, is niet één ongeval voorgekomen. Wel een 

bewijs, dat ook met de noodige omzichtigheid gewerkt werd. 

Er heelt zich eene combinatie gevormd voor  den aanleg van 

een nieuw park te Scheveningen aan den Ouden Scheveningschen 

weg, tusschen hel hotel Promenade en het dorp. e is 

benoodigd het terrein van de  grenzende aan het 

zoogenaamde Frankenslag en de daarachter  gelegen duingronden. 

Aan het hoofd van de onderneming staar, de heeren r  te 

Scheveningen en Zocher  te . 

n de op  Oct. j.l . gehouden zitting van den gemeenteraad te 

n is eene missieve ingekomen van den heer . , 

waarin deze verklaart de gemeente aan te bieden eene kunstzaal 

te doen bouwen voor  eene waarde van niet hooger  dan /

en wel om ook nog op deze wijze in eere te houden de nage-

dachtenis van zijnen overleden broeder  den heer . C. , 

in leven o. a. wethouder  dier  gemeente. Onder  luid applaus 

wordt de schenking door  den raad voor  de gemeente aanvaard. 

e Nieuwe e Courant zegt het yolgende over  een 

nieuw werk van den heer  F. . Stracké te , voorstellende 

de in beeld gebraciite Aya Sofia van dr. Schaepman. Te oordeelen 

naar  de afbeelding, welke voor  ons ligt, is het een der  best 

geslaagde werken van dezen hoogst verdienstelijken beeldhouwer. 

e indruk , dien dr. Schaepinan's dichtstuk maken moet op een 

kunstenaarsgemoed, is er  uitnemend in weergegeven en op recht 

artistieke wijze in vertolkt . e e der  dichtkunst houdt het 

dichtstuk in de neerhangende linkerhand, en als onder  den indru k 

der lectuur, is zij  neergezegen op eene balustiade, achter  welke 

in de verte de Aya Sofia gezien wordt. t de pen in de hand, 

wijst haar  uitgestrekte rechterarm op die heerlijke kerk, en in 

verrukkin g heft zij  het hoofd omhoog. s en ongedwongen is de 

houding; geestdrift straalt uit de oogen, spreekt uit den mond, uit 

den opgeheven arm, uit de gansche fraaie gestalte. 

t beeld is in relief, op halve levensgrootte. Figuur  en achter-

grond zijn meesterlijk uitgevoerd. e voorstelling is eenvoudig en 

welsprekend; zij  zegt alles, niets te weinig en ook niets te veel-

Zi j  is klassiek en modern tevens. 

t werk is een zeer  welkom bewijs dat de beeldhouwkunst, 

ook in hoogeren zin dan den gewonen, ten onzent nog leeft. 

Onder  die steden van Europa, waar  het gaslicht, ook van de 

straten en pleinen, hoe langer  zoo meer  door het electrische wordt 

verdrongen, neemt, sedert de electrische verlichtin g van de -

straat en van »Unter den "  voltooid is, Berlij n een eerste 

plaats in. e verlichting dezer  beide hoofdstraten geschiedt door meer 

dan  booglampen, waarvoor  de stroom in de centrale Berlijner 

electriciteits-werken door  dri e dynamomachines wordt voortgebracht 

en door  kabels van lood, die tot één enkele kabel van kolossale 

afmetingen zijn vereenigd, naar  de straat »Unter den " 

wordt geleid. Van de lampen branden  op de , 

 op de beide trottoir s en  op den middenweg van «Unter den 

. e lichtkrach t der  lampen bedraagt telkens  nor-

maalkaarsen, de onderlinge afstand op de trottoir s , op den 

middenweg „  terwij l alle lampen . hoog boven den grond 

zijn opgehangen. Na middernacht kan de helft der  lampen van 

uit het centraalstation worden uitgebluscht, en deze zijn zoo ge-

kozen, dat de nog in werking blijvende symmetrisch over  den weg 

zijn verdeeld. 

Aan de vormen der  lampenstandaarden is, ook uit een decoratief 

oogpunt, bijzondere zorg besteed. n heeft hun den vorm eener 

kromstaaf gegeven, zoodat het licht door de glasbalions zich rondom 

e tentoonstelling in den p te 's Gravenhage zal Zondag 

 dezer  gesloten worden. 

verspreiden 'kan. Voor  de bediening kunnen de ballons nederge-

laten worden, de daarvoor  vereischte tegenwichten zijn iu holle 

schachten de standaarden weggeborgen. e plaatsing der  kande-

laars geschiedde door  middel van een expresselijk voor  dat doel 

gebouwden kraanwagen. 

Te Parij s heeft de electrische verlichting tot nu toe slechts zeer 

geringe vorderingen gemaakt en men betreurt het levendig, dat 

in het tentoonstellingsjaar  Par.js op dat gebied nog achterlij k zal 

j  bevonden worden, hetgeen in de eerste plaats aan de buitenge-

wone gestrengheid der  desbetreffende voorwaarden en bepalingen 

door  het Gemeentebestuur  vastgesteld, moet worden toegeschreven. 

t oorspronkelijke plan om van gemeentewege de geheele stad 

electrisch te verlichten, heeft men wegens de overgroote kosten 

— die op  millioen francs waren geraamd — opgegeven. t 

tentoonstellingsterrein zelve zal wel schitterend verlicht zijn; ook 

de theaters en andere groote instellingen zijn nu bijna alle van 

electrische verlichtin g voorzien, alleen op het gebied der  straat-

verlichtin g blijf t het voorshands bij  het oude. 

n Noord-Amerik a bestaan volgens eene mededeeling op de 

laatste vergadering der  «National Electric t Association ' tegen-

woordig  inrichtingen en stations, door  welke omtrent

booglampen en  millioen gloeilampen worden gevoed. 

e hierbij  in werking zijnde stoommachines representeeren te 

zamen niet minder  dan  paardeki achten. Op de boven-

vermelde vergadering werd door verschillende sprekers er  op aan-

gedrongen, om deze stoomkracht over  dag voor  verschillende doel-

einden te exploiteeren. Er  werd o. a. op gewezen, dat eene machine 

voor  lampen niet minder  dan  naaimachines in beweging 

kan brengen. Eene fabriek die reeds hierop is ingericht, verhuurt 

den electromotor  en levert voor  den prij s van  dollar  per  maand 

en per  naaimachine de vereischte stoomkracht. 

Ook in het verre Oosten heeft het electrische licht zijn intocht 

gehouden: de o van Japan en de koning van a hebben 

hunne paleizen van electrische verlichtin g voorzien, en te Tokio 

en in andere steden van Japan zijn de hoofdstraten en vele par-

ticulier e huizen electrisch verlicht. ; 

, VACANT E , ENZ. 

Naar wij  vernemen is tot opzichter  over  de gebouwen en werken 

van het gesticht g te Bloemendaal benoemd de heer 

F. . . Poggenbeek, architekt te Amsterdam. 

e heer  N. W . h Jr  is benoemd tot adsistent leeraar  in het 

rechtlijnig - en bouwkundig teekenen aan de avondschool voor  hand-

werkslieden, tegen een bezoldiging van /  per  wekelijksch lesuur. 

 Vergadering op Vrijda g  Octo-

ber, des avonds ten  ure, in het k Gebouw. 

g door  het Bestuur  over  de ingekomen stukken. 

g te geven door  den heer  J. F. . 

 Verkiezing als lid den heer  A. Coerengel, voorgesteld door  de heeren 

. P. Berlage Nz. en Am. A. . Bruning. 

,  October  Burgemeester  en Wethouders, het 
verbouwen en herstellen van de Groote Zaal c. a., van s 
Sacrum en het aanbouwen van een nieuw Concertgebouw in de 
plaats van de bestaande Concertzaal, g /

J. A . Schoonenburg, Udenhout / . . van Benthem, 
Nijmegen . J. ,  A . C. 
Paardekooper. 's Gravenhage / . van de Sand, Arnhem 

 Gebr. van , Arnhem . de , 
Tilbur g /' . Vlasman, Amsterdam  G. J. van 
Vloten, Utrecht . J. h van , Utrecht 
f  A . A. van , t : G. A. van Spanje, 
Amsterdam /  A C. Vink , Utrecht ƒ . , 
Gouda, ƒ  J. J. van Sluisdam, t /
W . T . P. van der  Grijp , 's Gravenhage /  E . Saltzherr, 

m /  W. r  en . v. d. Coolwijk , Amsterdam, 
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levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 
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Specialitei t in PIERRE ORNÉE. 

 en  worden 
op tranco aanviage toegezonden. 
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Eervoll e vermeldin g op de Tentoonstellin g van Bouwmateriale n te Groninge n 1886. 

„CARBOLINEUM." 
, circulaires en attesten op aanvrage franco. 
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M^, H. VIOTTA. 



The St. Pancras n Work 
Company, . 

j Stal-BBnoodigdheden . 
n Trappen 

Eerste Prijs : . 

International e Landbou w Tentoonstellin g 
te  1884. 

(S u i l 

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

t ' . l lust i c< C Catalogusse n op 
aanvras-e . 

W E G VA N E -

J TOT G . 

 ' l i l . .

e  genaamd Porte . 

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 
batterij . Compieet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werkingte zien.

J A N V A N DER POT, 
 3

t i  iscoren is het eenige afdoende middel tegen  en e 
Omwerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

F E E L T 

G. J. Vincent & C°. 
, 

 Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed lizere n Hekken, 

Steeds voorhanden N 
PAA l V E N .

. leveren: 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 
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Gecomprimeerde Asplialtwegeu en dito . Werken in Asphalt-
k voor  Trottoirs , Skating-Binks, , , n -

banen, Winkel en . Gangen Veranda's Brug- en Bakbe-
dekkiugen, Beton Fmideeriiigen, Stallen, enz., en/, enz. 

Voor inlichtingen omtrent hel leggen ran Vloeren, Bedekkingen enz., irelieve  zieh te aiiresseeren 
aan het kanloor  der  fabriek, Beltweg

I E T &

 PARKETVLOERE N en WANDTEGELS: 

 \l  A , 
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 Groote voorraden.

% W. F WEIJNTJES, 
Singel  b./h. n

Agent n l ins &  Co.

„  „  A.Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
p aanvrage prijzen gaarne ver-

4979 
waren waarvan 
strekt worden. 
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; Eenige opmerkingen naar  aanleiding*van een bericht over 
het reinigen van rioolwater  door  electriciteit. — Verslagen van de vergade-
ringen der  Afdeelingen 'sGravenhage  Arnhem  Amsterdam  en 
Vereeniging Architectur a te 'sGravenhage.  October  — -
den. — Prijsvragen. — Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Vraag-
baak. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

E N N A A G 

V A N E EN T OVE

T N V A N
. 

Voor eenige maanden kwam in een onzer  dagbladen 
een onbestemd berichtje voor, over  genoemde methode. 

Wij l electriciteit schering en inslag is, niet alleen in 
wetenschappelijke kringen, doch ook daarbuiten, scheen 
het mij  toe, dat het berichtje doelde op eene proef in 
het studeervertrek genomen en niet betrof eene practische 
oplossing der  rioolkwestie. Evenwel er  meer  van wil-
lende weten, schreef ik aan een mijner  kennissen, een 
bekwaam chemiker, die door  zijne betrekking op de 
hoogte der  zaak kon zijn, of  misschien mij  iets 
naders kon mededeelen. Zij n antwoord was even duister 
als het bericht, en luidde: „to t nu toe is het een labo-
ratoriu m aardigheid, het zal denkelijk op groote schaal 
niet gaan." t vele zaken „niet gaan", ligt mijns 
inziens in de omstandigheid, dat men de juiste middelen 
niet aanwendt, of wel, dat de wetenschap zich in de 
bedoelde richtin g nog niet voldoende ontwikkeld heeft. 

t de behoefte zich gevoelen, dan wordt van alle 
zijden de kwestie bestudeerd en wat ons heden niet 
mogelijk toeschijnt, is over  a 10 jaar, clair  comme 
bonjour. n kon ik, na het antwoord van mijn 
vriend, voorloopig weinig anders doen dan afwachten. 

Te n voert men de faecaliën in de riolen; zij 
vloeien met het huishoudelijk- en hemel-water  in den 

Theems. Wanneer  het niet stortregent, is er  ook geene 
voldoende hoeveelheid spoelwater  voorhanden om het 
vuil eenigszins krachtig voor  te stuwen en, tant soit 
peu, het riool te reinigen. , zelfs zeer  lang-
zaam, schuift in den regel de drabbige massa uit de 
monding der  riolen in de traag vlietende rivier , om dade-
lijk , het kan niet anders, faecaalbanken te vormen die 
steeds in omvang en hoogte toenemen. Voor tal van 
jaren waren deze, aan de oppervlakte slechts door  gas-
bellen merkbare banken, reeds zóó uitgebreid, dat bij  de 
stranding van een passagiersbcot velen der  opvarenden, 
waarbij  goede zwemmers, hunnen dood vonden in deze 
brij . — t den tij d is dit euvel niet verbeterd, en 
geen wonder, dat men te , zoowel toen als thans, 
met de handen in het haar  zit, niet wetende wat te doen. 

Engelsche technici, die ik van tij d tot tij d sprak, 
deelden mij  mede, dat in hunne groote steden de nadeelen 
van het spoelstelsel zeer  in het oog springen. k vernam 
ook dat , bij  wijze van proef, bevloeiingsvelden 
op de zandige kust had aangelegd; de uitkomst was 
zeer  onbevredigend. t blijkt , dat, hetgeen voordeel 
schenkt aan het kleine Croydon, hetgeen bestaanbaar  is 
voor d (welke stad voor  elke  inwoners een 
bunder  bevloeiingsveld beschikbaar  heeft), onuitvoerbaar 
kan zijn voor  zeer  bevolkte steden. Behalve de moeielijk-
heid om eene zoo groote uitgestrektheid geschikt terrein 
te verkrijgen als noodig is, berokkende bovendien de 
bevloeiing op zichzelf, aan n groote teleurstellingen. 

t komt mij  voor, dat men de groote kosten der  proef-
neming had kunnen besparen, door  eene reis naar  Berlij n 
te maken en aldaar  met een zaakkundig oog, dat gewend 
is  te zien, den waren stand van zaken op te nemen. 
Er heet geen koe bont, ol er  is een vlekje aan ; daarom, 
al is niet alles waarheid wat tie tegenstanders zeggen, 
zooveel is echter  zeker, dat de zuivering van rioolwater 
op de bevloeiingsvelden zeer  kostbaar  en hygiënisch niet 
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G 'S *  October t een welkomstgroet 

opende de Voorzitter , de heer  F. . van n deze eerste 

vergadering en verheugt zich dat, voor  zoover  spreker  bekend, 

sedert het laatste samenzijn in Apri l geene leden, althans niet 

door  den dood, ook zelfs niet door  andere redenen, verloren zijn. 

Na lezing en goedkeuring der  notulen wordt o.a. mededeeling 

gedaan van de ingekomen antwoorden op de laatstelijk door  de 

Afdeeling uitgeschreven prijsvraa g als: 

twee ontwerpen als antwoord op de  prijsvraag

 met de motto's:  en  en twee ont-

werpen op de

 met de motto's:  en

t verslag van de algemeene vergaderingen der j 

te Amsterdam en n wordt door den Secretaris voorgelezen. 

Wat de laatste vergadering betreft, werd die bij  verhindering van 

den Secretaris door  den heer  G. J. e bijgewoond. 

e Voorzitter  gaf daarna het woord aan den heer  C. F. r 

tot het houden van eene voordracht over  de

e rem, die sinds weinige jaren ook in ons land voor  de 

spoortreinen wordt toegepast, is eene zeer  groote verbetering ter 

bevordering der  veiligheid. 

Vroeger  waren bij  een trein slechts drie wagens van een rem-

toestel voorzien, namelijk de tender  of kolenwagen van de locomotief 

de daarop volgende bagagewagen en een dergelijke die den trein 

sloot. Ontdekte nu de machinist eenig onheil op den weg, dan 

begon hij  al aanstonds te remmen en gaf tegelijk door  eenige 

kort e seinen met de stoomfluit, het signaal aan de conducteurs 

in de bagagewagens, die dan mede den rem gebruikten; doch 

vóór dat men die drie wagens geremd had, was er  reeds weder 

eene niet onbelangrijke lengte afgelegd. 

r  den Westinghouse-rem evenwel wordt nu elk wiel gelijk-

tijdi g geremd en, gelijk bekend is, kan ieder, die zich in den trein 

bevindt, den trein tot stilstand brengen.- Ja men is reeds verder 

gegaan en heelt proeven genomen om tusschen de rail s  te 

maken, die in verbinding zijn met de signalen. Staat nu het signaal 

op  en de machinist rijd t toch door, dan komt die pal in 

contact met den rem en doet alzoo den trein stoppen. 

e onderdeden van den genoemden toestel bestaan uit : een 

 een  een  en 

 deze deelen bevinden zich onder  den locomotief en 

tender, evenals ond:r  eiken wagen vaa den trein. 

Op den locomotief zijn geplaatst een

 een  en een  voor  den

verder  is langs den trein aangebracht eene buis, de  of 

 genaamd, die door  middel van buigzame koppelingen 

en sluitstukken tusschen de wagens verbonden is. 

r  eene teekening op groote schaal duidelij k gemaakt, ver-

klaart  spreker  de werking van den Westinghouse-rem. 

e luchtpomp op de locomotief perst de lucht in het hoofd-

reservoir, welke lucht door  de remkraan van den machinist in de 

treingeleiding vloeit. e lucht vult onder  ieder  rijtuig , door 

middel van de tripl e klep, de hulpreservoirs. e tripl e klep is 

aan de andere zijde verbonden aan den remcilinder. Zoodra nu 

de drukkin g in de treinleidin g vermindert, verschuift deze klep 

zoodanig, dat de lucht uit de hulpreservoirs in de remcihders 

dringt en de remmen aandrukt. 

Brengt de machinist door  middel van de remkraan het hoofd-

reservoir  weder  in genieenschap met de treinleiding, dan worden 

al de tripl e kleppen van den geheelen trein door  de saamgeperste 

lucht uit het hoofdreservoir  weder  omhoog gestuurd en verkrijgen 

zoodanigen stand, dat de remcilinders in gemeenschap komen met 

de buitenlucht; de saamgeperste lucht kan dan daaruit ontsnappen 

en de remmen zijn weder  los. 

e even duidelijk e als interessante verklarin g van dezen zoo ver-

nufti g gedachten toestel, werd met groote belanggstelling gevolgd 

en nadat de geachte spreker  alsnog een nieuw model

had laten zien, welke door  eenvoudige constructie en groote 

zuiverheid uitmuntte, volgde eene korte bespreking over  een en 

ander  en werd hem door  den Voorzitter  den dank der  vergadering 

gebracht. 

Naar  aanleiding van het behandelde in de laatste afdeelings-

vergadering en vooral ook op de onlangs gehouden Algemeene 

Vergadering te , meende het bestuur  het niet ongepast dezen 

avond alsnog het  ter  sprake te brengen. 

e Voorzitter  zegt, dat omtrent dit stelsel, ontworpen door 

meerdere corporatiën, in het jaar  een rapport is uitgebracht, 

hetwelk in druk is verschenen en waarin de toestand en de ver-

houding van den leerling tegenover  den patroon besproken wordt. 

Onder  leiding van Professor  Pekelharing uit t hadden 

vervolgens  Amsterdam  of  samenkomsten plaats der  in deze 

benoemde Commissie, waarbij  ook spreker  tegenwoordig was. e 

voornaamste artikelen dezer  brochure werden door  den heer  van 

n voorgelezen. 

Na uitvoerige besprekingen, waaraan behalve door  den Voorzitter 

meer  bepaaldelijk door  ue heeren: , Boersma, van Nieukerken, 

s en Frowein werd deelgenomen, bekwam de heer e 

het woord die de volgende conclusie meende te mogen stellen: 

i ° . t men in het algemeen den indru k heeft van de nuttige 

werking van het leerlingstelsel; 

 dat dit stelsel geen afbreuk kan doen aan een goed onderwijs 

op de ambachtsscholen. 

Tot stemming overgegaan zijnde werd deze motie met alge-

meene stemmen aangenomen. 

Ten laatste deelde de heer  J. E. s eenige prospectussen 

uit van  en  het eerste als voorbe-

hoedmiddel tegen verrotting , verzwamming enz., gevende eene 

aangename bruine kleur, gelijk aan olieverf. 

e tweede geeft eene matte, schoone kleur, droogt snel, is 

waterdicht en bestand tegen alle weersgesteldheid en versteent 

na  a  dagen. 

G ,  October e antwoorden op dein

door  de j  uitgeschreven prijsvragen werden bezichtigd, 

waarna de Voorzitter , de heer  J. W. Boerbooms, eenige mede-

deelingen ten beste gaf in aansluiting aan die, welke de heer 

A . J. C. r  alhier, in den Gelderschen Volksalmanak van

deed, betreffende den toestand van de gemeente omstreeks

Toen der  tij d moet ter  plaatse der  tegenwoordige t 

eene heerenhuizinge met aanhoorige gebouwen hebben gestaan, 

waarvan door den heer  Boerbooms bij  de ontgravingen voor  den 

bouw var. een graanpakhuis aldaar  in  waarschijnlijk  een 

gedeelte der  fundeeringen is ontdekt. Een der  sieenen van die 

fundeering was ter  visie aanwezig, en deze heeft de grootte van 

 X , dus heel wat grooter  dan het tegenwoordig 

gebruikelijk e formaat. Ook herinnert hij  zich uit zijn jeugd, dat in 

die buurt , achter  de e kerk, bij  eene verbouwing door 

wijlen zijnen vader  ondernomen, diep onder  den grond, groote 

ruimten met breede gangen werden gevonden, van wier  bestaan 

de bewoners en eigenaars van daarboven staande huizen, niet het 

minste vermoeden hadden. Uit een dier  ruimten werden dakpannen 

opgehaald, waarvan een paar  in zijn bezit, ter  tafel werden ge-

bracht, — ook deze pannen doen. met de aanklevende specie, ver-

moeden van n of n oorsprong te zijn; toen 

toch was het gebruikelij k dergelijke sterk gebogen,! smalle pannen 

zonder  vleugels, hol en bol in specie zoodanig op elka.ïr  te leggen 

dat de opstaande kanten van twee naast elkander  hol gelegde 

pannen, door eene in specie en bol gelegde, werden overdekt. 

e werden daar  toen dri e op verschillende hoogten boven 

elkaar  gelegen, van behoorlijke bestrating voorziene wegen ontdekt 

die waarschijnlij k bij  telkenmale ondernomen terreinsverhooging 

zijn blijven liggen. 

e heer  Boerbooms noodigde de leden uit om toch vooral mede-

deeling te doen wanneer deze of gene, bij  het doen van verbou-

wingen of anderzins, dergelijke merkwaardigheden mocht ontdekken, 

daar  zulks zou kunnen bijdragen tot eene voor  de geschiedenis hoogst 

nuttige kennis, omtrent het ortstaan en de verdere ontwikkelin g 

van deze Gemeente. 

a vestigde hij  de aandacht der  leden op het diamant-harde 

materiaal, dat de heer . r  in d in alle mogelijke 

kleuren en tinten fabriceert en bezigt voor  mozaïekbevloering, 

gevelversiering en wandbekleeding. r  de rijk e nuanceering' 

in kleur, is men in staat oneindig meer effect te weeg te brengen 

dan tot nu toe met de stukjes natuurlijk e steen het geval was. 

t de bezichtiging van een gedeelte van het prachtvolle werk 

«Peintures s de e de Paris" , door E. Viollet le 

, eveneens door den heer  Boerbooms beschikt, en waarvan be-

paald geno'en werd, werd deze avond besloten. 

G .  October e voorzitter  opende met 

een welkomstgroet de eerste vergadering van het seizoen

en wekte de aanwezige leden op, om door  trouu e opkomst en 

medewerking de vergaderingen nutti g en aangenaam te doen zijn. 

t Bestuur  deelde mede, dat de r  J. . P. r  tot 

zijn leedwezen door  vele bezigheden is verplicht als lid van het 

Bestuur  te bedanken. 

r  de n n en Brunin g werd een mondeling verslag 

uitgebracht van de i en September-vergaderingen, waarvoor 

zij  door den voorzitter  werden dank gezegd. 

e kunstbeschouwing door den r  J. F. r  gehou-

den, gaf den leden een keurig tal aquarellen te zien, vervaardigd 

door  zijn vader, wijlen den r . A . , die naar 

etsen en schilderijen uit het m waren genomen. e 

voorzitter  dankte den r r  voor  zijne schoone en ge-

notvolle avond. 

n leden werd verder  medegedeeld, dat na de eerstvolgende 

vergadering de Timmerfabrie k van de n van der n 

Epen zal worden bezichtigd. 

de Trêveszaal, werden breedvoerig besproken, wat aangaat hun 

oorsprong, veianderingen en hedendaagschen aanblik, hetgeen 

alles werd opgehelderd door eene collectie gekleurde platen uit 

het welbekende prachtwerk over  het Binnenhof. Voor  zijne inte-

ressante bijdrage werd den heer  van n namens alle aan-

wezigen dank gezegd, evenals aan de beide andere kunstgevers 

de heeren Jac. Steinmetz en E. F. Ehnle, die voor  dezen avond 

hadden beschikbaar  gesteld, resp.:

van Prof. E. Gugel en eenige afbeeldingen van oude gebouwen. 

Bovendien werden nog besproken een paar  in de bus gevonden 

vragen van technischen aard, die aanleiding gaven tot onder-

houdend debat. 

G ' E 'S ,  October e 

Vice-President, de heer , opende de vergadering en de 

notulen der  vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd 

e heer  J. . Peppink, reeds ter  vorige vergadering als lid 

aangenomen, werd thans als zoodanig geïnstalleerd, terwij l na 

ballotage de heer  A. r  als lid werd aangenomen. r  den 

Vice-President werd medegedeeld, dat door  de heeren J. Ph. 

, E. W. F. g en . P. s Jr. was bericht, dat 

zij  er  in toestemden om de in te wachten antwoorden op de 

prijsvraa g voor  een diploma, als jur y te beoordeelen. 

Thans verkreeg de heer  A . . van n het woord. e 

hield een voordracht, getiteld -\t n 

zijn inleidend woord gaf spreker  te kennen, dat bij  den grooten 

omvang, welke dit onderwerp medebracht, het hem wenschelijk 

was voorgekomen een bepaald gedeelte daarvan te kiezen en wel 

juist dat, hetwelk als het begin van  was aan 

te merken, nl. het Binnenhof. e verschillende gebouwen, als de 

, het f van , het Stadhouderlijk r  en 

n het volgende geef ik u een kort antwoord op de ingezonden 

stukken in N°.  en  van het  afkom-

stig van de heeren Gs. de Voogt en . W. van . 

t verschil tusschen beide stukken, wat de bedoeling der 

schrijvers betreft, is niet zoo zeer  groot; de eene trekt echter  met 

meer  grof geschut te velde dan de andere tegen een onrecht, 

dat hen niet is aangedaan. 

Betreffende den door  het Bureau de Voogt tentoongestelden 

motor  werden door  mij  de woorden gebezigd: »de gaskrachtmachine 

»Cycle"  bezit een rustigen gang en kan langzamer of sneller  loo-

pen, naar  gelang dit mocht noodig zijn; bij  snelleren gang hoorden 

wij  hem echter  nog al eenigszins gedruisch maken." 

t gezegde houd ik vol en zou u, r  de , zelfs 

personen kunnen noemen, die dit «gedruisch maken"  ook vernomen 

hebben. r  de heer  Gs. de Voogt in zijn schrijven van

Sept. 11. zegt: «Betreffende het gedruisch maken van mij n (Atkin -

sons) Cycle-motor  dient, dat uw verslaggever  een ongunstig oogen-

bli k getroffen heeft, enz,"  dus zelf toestaat, dat de motor  gedruisch 

maakt, zoo houd ik verdere redenatie in deze zaak voor  overbodig. 

Omtrent het volkomen uitdrijve n der  verbrandings nroducten 

constateert de heer  de Voogt, «dat  deskundigen, dit 

juist als een groot voordeel beschouwen,"  zonder  deze

deskundigen te noemen. e heer  de Voogt schijnt dus van mee-

ning te zijn, dat misschien een  het verslag over  de gas-

tentoonstelling te Utrecht zou kunnen geschreven hebben. 

e r  Gasmotoren-Fabrik"  bezit o.a. ook een patentom 

de verbrandingsproducten, van haren vierslag motor, uit den cilin -

der te verwijderen (zie . . P. N°.  deze fabriek heeft 

tot nog toe  motoren met meer  dan  paardenkracht 

vervaardigd, echter  nooit het bovengenoemde patent in toepassing 

gebracht,

k ontleen deze mededeeling gedeeltelijk aan het uitstekende 

werk:  von J. O. , 

"  waarin omtrent het uitdrijve n der  verbrandingspro-

ducten uit den cilinder  gezegd wordt: e Vorkehrungen 

sind unnöthig sobald die e mit s gespeist wird ; 

verwendet man aber  Wassergas, so macht sich ein Ersatz der 

Verbrennungsriickstande duren t nothwendig, da das genannte 

Gas wegen seiner  geringen Zündfahigkeit keine Verdünnung mit 

indifferenten Gasen vertrügt. " 

n de k van Grossley in Engeland worden de 

Ottosche motoren voor  dat land vervaardigd; ook door  Grossley 

werd een patent genomen tot het uitdrijve n der  verbrandings-

producten uit den cilinder, zonder  in toepassing gebracht te zijn. 

Nadere gegevens hierover  kan men vinden in het werk: , 

s s a gaz. 

e gegevens zullen zeker  voldoende zijn, om dit gedeelte van 

mij n verslag in N°.  te rechtvaardigen. 

e groote plaatsruimte zie ik voor  geen «vergissing"  aan, zoo-

als de heer  Gs. de Voogt meent; waar  echter  ruimt e genoeg 

aanwezig is zal de plaatsing geen bezwaar  ondervinden. Een-

voudig, zal stellig geen technicus den Cycle-motor  vinden, althans 

dan niet, wanneer  hij  met andere bestaande motoren vergeleken 

wordt. 

r  wil ik echter  niet in details treden. 

Wat nu den Simplex-motor  betreft, zou het misschien wenschelijk 

geweest zijn, wanneer  de heer  de Voogt eene teekening van den 

regulateur  had ingezonden, zooals door  hem toegezegd was 



t gasverbruik van 8 . per  paardekracht en per  uur  trek 

ik ook thans nog in twijfel , niettegenstaande deze motor  geen 

«zundvlam"  bezit, die ook ongeveer r  gas in een uur  verbruikt . 

e toepassing van een dubbel chroomzuur-element en een 

inductie-toestel kan echter  in geen geval als verbetering worden 

beschouwd. 

Gaarne zullen wij  van de aanbieding des heeren Gs. de Voogt 

gebruik maken, ten einde zijne rem-proefnemingen bij  te wonen. 

t dan blijken , dat het gasverbruik van den Simplex-motor, 

bij  uitoefening der  volle kracht, niet meer  dan s . gas per 

uur en paardekracht bedraagt, dan hoop ik, dat mij  de e 

van het  de ruimt e zal toestaan, om de 

uitkomst der  proefneming in haar  blad bekend te maken. Voor 

de noodige toestellen zal de heer  de Voogt wel zorg dragen. e 

het echter  mogelijk is, dat de heer de Voogt bij  zijn Cycle-

motor  in eens zulke prijsverlagingen kan doen plaats hebben, is 

mij  een raadsel, en zal het voor  iedereen zijn, die slechts eenigs-

zins begrip heeft van machines; wenschelijk ware het echter  ge-

weest, wanneer  de heer  de Voogt het niet had doen voorkomen, 

als zou ik de prijzen zijner  motoren veranderd hebben. 

e prijsverlaging is uit het tabelletje hieronder  te zien; 

Ten slotte kan ik den heer  de Voogt de verzekering geven, 

dat het niet in mijne bedoeling heeft gelegen een

 te geven, waarvan hij  zich nu stellig over-

tuigd kan hebben. n ook in sommige punten onze ge-

dachten iets verschillen, in hoofdzaak zal ook de heer  d'e Voogt 

moeten toestemmen, dat zijne tegenkanting in N°.  van het 

Bouwk. Weekbl. zonder  gegronde redenen was geschied. 

e heer . W. van s eindelijk legt er  zich in zijn inge-

zonden stuk in N°.  van het Bouwk. Weekbl., voornamelijk op 

toe. nog eens te herhalen, wat door mij  in N°.  werd gezegd. 

e de heer . echter  de minder  goede afwerking der  onder-

deden van zijne motoren wil verontschuldigen met te zeggen, dat 

door  hem

is mij  niet recht duidelijk . 

n niet alle motoren, tot in de önderdeelen goed afgewerkt 

worden ? 

Tegenover  de -jarig e ondervinding des heeren v. . stel ik mijne 

langjarige ondervinding, en constateer, dat lederen ringen, welke 

voor  het dichten van plungers gebruikt worden, zeer  spoedig 

slijten, en onmogelijk, na eenige weken gebruikt te zijn, nog zoo 

goed kunnen sluiten, dat eene compressie van eenige atmospheeren, 

zooals ze bij  gasmotoren plaats heeft, geen schadelijk gasverhcs 

zou ten gevolge hebben. 

Word t de cilinder  van den gasmotor  eerst warm, bij  verstopping 

van het rotatiepompje b.v. of op andere wijze, dan is het dadelijk 

met den lederen rin g gedaan. 

Waarom nu zou ik zulk een voorwerp aanbevelen, wanneer  het 

mijne stellige overtuiging is, dat het geene aanbeveling verdient? 

Woorden bewijzen hier  niets, inen overtuige zich bij  eigenaars 

van Gasmotoren systeem v. . 

r de , dankzeggende voor  de verleende 

plaatsruimte, eindig ik hiermede de gasmotorenkwestie en teeken 

: 

B.  October .

Op de prijsvraag voor  een ontwerp van een concert- en feest-

gebouw, uitgeschreven door  de Vereeniging «Bouwkunst en Vriend-

schap"  tc , waaraan slechts leden dier  Vereeniging 

konden deelnemen, is één antwoord ingekomen. e jur y van 

beoordeeling heeft dit antwoord ter  bekroning voorgedragen. e 

heer  A. . Zinsmeister, student aan de Polytechnische School te 

, heeft zich als vervaardiger  bekend gemaakt. 

m te . 

Van de  architekten, die na den eersten wedstrijd waren 

uitgenoodigd om een nieuw ontwerp voor  den Westelijken gevel 

van den m te n in te leveren, hebben  aan den 

tweeden prijskam p medegewerkt. 

e Jury heeft thans uitspraak gedaan, en daarbij  de volgende 

prijzen toegewezen: 

 Giuseppe Brentano, 

. 

, Parijs; Beltrami, ; 

Nordio, Triest. 

, Weenen; Weber, Weenen; , 

; , . 

 Brade, l (Engeland); Becker, ; 

l en Neckelmann, ; Cesa Bianchi, ; Azzolini, 

Bologna; , . 

e  de heer  Th . Ciaghin te St. Petersburg, is kort na den 

eersten wedstrijd overleden. 

Omtrent de opsomming hierboven valt te vermelden, dat de 

Jury geen classificatie heeft aangenomen naar  de verdiensten van 

de ontwerpen die een zelfden prij s verkregen, maar  dat die ont-

werpen zijn gerangschikt volgens het nummer dat zij  bij  de ontvangst 

verkregen. 

e eerste prij s is alzoo toegewezen aan den siechts -jarigen 

architekt Giuseppe Brentano. Bij  zijn ontwerp zijn geen torens 

aangenomen. Of werkelij k aan dien prijswinner  de uitvoering zal 

worden opgedragen, is echter  volstrekt nog niet zeker. 

n vele details is de jeugdige, nog hall onbedreven hand te 

zien; het ontwerp zelve is echter  schitterend geteekend. t is 

dan ook geenszins te verwonderen, dat het op den gewonen be-

schouwer een overweldigenden indru k maakt. 

t ontwerp van den heer  Beltrami wordt eveneens met warmte 

door  de Jury aanbevolen. t vertoont een campanile, samengesteld 

uit deelen van de tegenwoordige . 

Over  het algemeen wekt het de verwondering, dat zóó weinigen, 

zelfs niet de e architekten. gebruik hebben gemaakt van 

motieven der e gothiek, maar  allen hun heil hebben 

gezocht in de Fransche en . 

n meldt ons uit : e Jury ter  beoordeeling der  in 

te komen antwoorden op de prijsvraag

 uitgeschreven voor de leden der  Afdeeling m en 

omstreken van de j  tot bevordering der  Bouwkunst, 

bestaat uit de heeren E. Gugel, r  aan de Polytechnische 

School te ; C. , Architek t te Amsterdam; d C. 

Springer, Tuin-Architek t te ; J. . Stoel Az., Eere-

Voorzitter  der  Afdeeling, te ; J. E. van den Arend, oud 

Gemeente-Architekt van . 

, VACANT E , ENZ. 

m  sollicitanten hebben zich aangemeld voor  de betrek-
king van directeur  der  waterleiding van Nieuwer-Amstel. t 
salaris van den directeur is bepa ild op /

Tot directeur  der  waterleiding ie t is benoemd 
den heer  J. C. , civiel-ingcnieur. 

re worden 

V  Waar vindt men op het platte land kleine Prot. 
kerken, die wegens hun sierlijken bouw bijzonder  de aandacht 
verdienen? 

Welke boek- en plaatwerken bestaan er  op dat gebied ? 

 G  Oct. t bouwen van een vill a op den hoek 
van het l en de Atjehstraat aldaar, onder  beheer  van den 
architekt J. J. van Nieukerken. Begrooting ƒ

A. s ƒ  Gebr. n ƒ  A. C. Paar-
denkooper  J- Stetïens en  Th . Wijneku s /
C. J. van der  Zijden /  J. van h /  Gegund. 

G  Oct. t verbouwen van destallen met bij -
behooren der e Tramwegmaatschappij, onder beheer  van 
den architekt . Wesstra Jr. : 

Firm a Nater  en de Baan  A. Stigter ƒ . van 
Bergen n ƒ  Gebrs. de Vos  Gebrs. 

g /'  Steffens en Wijneku s /
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J A N V A N DER POT, 
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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. 

van " ^ ^ j g ^ - g . e n E . Billijk e prijzen en 

vrachten. T systeem P é t i t j e a n. 

Gelieve op Voornaam en A<lres te letten. — 

Wij  nemen de vrijhei d opnieuw de aandacht te 
vestigen op onze 

voor  Bouwkundig*  Weekblad en Tijdschrift , a ƒ 1 75 
per stuk. 

E R V E N . A N U N S T E R O O N . 
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 hoogste

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 

terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

 Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 

 hier  geplaatst.

(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 1S76. 

 toestellen, de 

, )

; ,

 toestellen. , Vossius-

straat. — e , (huis). , (huis). — . 

, (huis).

 de , (huis).
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 de
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, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins ,  kamers). — de .

, (kantoren). — P. , t Chuis). — 

e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 
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. , Architect. 

. leveren ; 
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VKRSUUK N VAN VERGrADKRINIiEN . 

 October  Alvorens het verslag te geven 

van de te wintervergadering dient vermeld te worden, dat gedu-

rende dezen zomer door  de afdeeling twee bijeenkomsten gehouden 

zijn, en wel op 

 Juni, in de k alhier, waarbij  een groot aantal leden 

tegenwoordig was, om onder  leiding van den heer  Nieuwenhuis 

die met de restauratie van die kerk is belast, de werkzaamheden 

te bezichtigen, en op 

 Juni. Op dezen dag werd door  leden een gezamenlijk bezoek 

gebracht aan 's , en in het bijzonder  aan de St. Jans 

266 

kerk, alwaar  zij  door  den heer . architekt van de res-

tauratie-werken, werden ontvangen en rondgeleid tot bezichtiging 

zoowel van de reeds uitgevoerde als in aanbouw zijnde werken. 

a werd de tocht voortgezet raar  het kasteel te k 

alwaar  geruimen tij d op de aangenaamste wijze doorgebracht werd 

met de beschouwing van de zeer  uitgebreide en zeldzame ver-

zameling oudheden die aldaar  is bijeengebracht. 

T e  uur  te 's Bosch teruggekeerd, vereenigden zich de leden 

aldaar  aan een gemeenschappelijken maaltijd , en te  werd 

de terugreis aangenomen. 

 October. Bij  de opening van deze ie wintervergadering heet 

de Voorzitter  de aanwezige welkom en noodigt hen uit tot een 

trouw bezoek. 

Na voorlezing en goedkeuring van de notulen der  bijeenkomst 

van t  bericht de Voorzitter  dat zijn ingekomen: de 

verslagen van de afdeeling 's Gravenhage, van het Utrechtsch 

m van , en van de Vereeniging tot verbete-

rin g van volksgezondheid, benevens het programma van een prijs -

vraag, uitgeschreven door  de vereeniging Art i et e te 

's Gravenhage. 

r  den penningmeester  is overgelegd de rekening en verant-

woording van de reis naar  's Bosch op  Juni j  waaruit blijk t 

dat de gelden, hiervoor  toegestaan uit de kas, niet ten volle zijn 

gebruikt . e rekening wordt goedgekeurd onder  dankbetuiging 

aan den penningmeester  voor  zijn bemoeiingen. 

p worden bezichtigd de bekroonde antwoorden van de in 

 door  de maatschappij  uitgeschreven prijsvragen. 

Nadat door  den heer  Nijlan d een kort verslag was uitgebracht 

van de algemeene vergaderingen, werd het overige gedeelte van 

den avond doorgebracht met bespreking van bouwkundige onder-

werpen. 

Aan de memorie van beantwoording van B. en W. van Amsterdam, 

op de verslagen der  Afdeelingen over  de gemeentebegrooting van 

 ontleenen wij  het volgende, wat betreft de Afdeeling -

baar  en r  onderwijs. 

»Aan het Bestuur  der j  v. d. Werkenden Stand is 

na voorloopige onderhandelingen verzocht aan B. en W voor-

stellen in te dienen op de volgende grondslagen:  dat de be-

volking der  twee am bach tsschol e n in een der  twee gebouwen 

zal worden vereenigd;  dat uit het personeel der  twee scholen 

een nieuw personeel voor  de overgebleven school zal worden ge-

vormd;  dat er  eene nieuwe regeling der  jaarwedden zal plaats 

hebben;  dat de noodige invloed op den gang dier  school aan 

het Gemeentebestuur  zal worden verzekerd; - - daardoor  zal der 

halve de geheele bestaande overeenkomst omtrent de tweede 

ambachtsschool moeten worden herzien. — n afwachting van de 

bedoelde voorstellen en de goedkeuring eener  nieuwe regeling 

door  den Gemeenteraad, is er  genoegzame grond om het subsidie 

van /  voor  de eerste ambachtsschool nog op de begrooting 

van  uit te trekken, met het oog op de velerlei belangen, 

waarop wederzijds zal gelet moeten worden, vóór dat eene reorga-

nisatie tot stand kan komen. 

e bevolking der  twee ambachtsscholen is, volgens de gedane 

mededeelingen, juist voldoende om ééne school geheel te bezetten. 

B. en W . zijn het geheel eens met die leden, die voor  het jaar 

 een subsidie van /  aan de Q u e l l r n u s s c h o ol willen 

toegekend zien, en tegen eene verhooging van dit subsidie bezwaar 

maken. t verleenen van subsidie aan eene inrichtin g als deze, 

in verhouding tot het aantal leerlingen, die ze bezoeken, is aan 

eenige bedenking onderhevig, wanneer  het aantal der  leeraren 

niet in verhouding van het aantal leerlingen kan worden verminderd 

en de instandhouding der  school toch in het Gemeentebelang 

gewenscht wordt. 

n bovengenoemde memorie wordt omtrent de wegen, straten 

en pleinen, o.a. ook het volgende gezegd. 

«Waarom door  B. en W. geen gelden zijn uitgetrokken voor 

uitbreidin g der  a s p h a l t b e s t r a t i n g, is in de Algemeene 

Beschouwingen medegedeeld. e voordeden dier  wegbedekking 

worden ten volle erkend. B. en W. achten het echter  op het oogen-

bli k niet raadzaam, om belangrijk e kosten te besteden aan wegen, 

waarvan de bedekking nog in bruikbare n toestand verkeert. t 

de bestrating van wegen, die voor  asphalteering in aanmerking 

kunnen komen, worden vernieuwd, dan kan er  ernstig sprake van 

zijn om in dien geest voorstellen te doen. e zal echter  in 

de meeste gevallen verlaging van bruggen moeten gepaard gaan, 

zoodat de kosten, op het eene gebied besteed ook nog uitgaven 

in eene andere richtin g ten gevolge hebben." 

Ook hieruit blijk t dus het groote nut der  asphalt-bestratingen, 

waarop reeds herhaalde malen in dit blad werd gewezen. 

War e het niet, dat te Amsterdam met zeer  eigenaardige toestanden, 

rekening moest worden gehouden, dan zou het gebruik van dergelijke 

bestratingen ongetwijfeld reeds belangrijker  zijn toegenomen. 

Terwij l in het buitenland ailerwege het electrische licht meer  en 

meer  toepassing vindt, en nergens, voor  zoo veel ons bekend is, 

door gemeentebesturen bezwaren worden gemaakt tegen den aanleg, 

of althans niet meer  moeielijkheden worden opgeworpen dan noodig, 

schijnen B. en W. van Amsterdam ook tot de overtuiging te zijn ge-

komen, dat vooreerst de toepassing van het electrische licht niet 

meer  is tegen te houden. n hunne memorie van beantwoording 

op de verslagen der  Afdeelingen over  de begrooting  zeggen 

B. en W.: «Pogingen tot aanleg van geleidingen voor  electrische 

verlichtin g worden niet tegengewerkt." e d besloot, in zijn 

vergadering van  Oct.  na een langdurig overleg — de 

bepaling vast te stellen, waarnaar  aanvragen om vergunning tot 

het leggen en hebben van geleidingen in den openbaren gemeente-

grond of in het openbaar  gemeentewater, voor  het electrisch 

verlichten van stadsgedeelten en het overbrengen van beweeg-

kracht zouden moeten worden beoordeeld. All e aanvragen wijken 

in meerdere of mindere mate daarvan af. B. en W. hebben ge-

meend die aanvragen nauwkeurig te moeten onderzoeken en zoo 

noodig eene van de algemeene bepalingen afwijkende regeling 

aan den d voor  te stellen. Zoo zal eene regeling met de 

j  «Electra"  waarschijnlij k eerlang aan het oordeel 

van den Gemeenteraad worden onderworpen. Aan de . 

zijn de grondslagen eener  regeling in overweging gegeven, waarop 

ran haar  een tegenvoorstel ontvangen is, hetwelk thans in 

onderzoek is." 

n is in  groote steden van d het gebruik 

van electrisch licht, in de laatste twee jaren vooral, zeer  toegenomen. 

Vóór  jaren nog, bedroeg de electrische verlichtin g in die steden 

 % der  gasverlichting, en thans reeds

n 't laatst van Apri l waren te Berlij n op  plaatsen gezamenlijk 

 booglampen en  gloeilampen aanwezig. 

n n zijn  inrichtingen aanwezig, met  boog- en 

 gloeilampen; dat is  % van de gasverlichting. 

g heeft  inrichtingen, waar  te samen  booglampen 

en  gloeilampen zijn aangebracht. 

Ook te Weenen maakt de verlichtin g groote vorderingen. t 

raadhuis en de schouwburgen uitgezonderd waren in het voorjaar 

dezes jaars op  plaatsen voor  de electrische verlichtin g aan-

gebracht  booglampen en  gloeilampen. 

Op den  dezer  overleed te Amsterdam, op -jarigen leef-

tijd , dc heer  Julius Pazzani, directeur-ingenieur  der l Con-

tinental Gas Association. 

Onder  zijne leiding werden te Amsterdam de beide nieuwe 

gasfabrieken ingericht en in werking gesteld. 

Gisteren vierde het klokkenspel van den Alkinaarschen Waag-

toren zijn tweede eeuwgetijde, en deed daarom eenige stukken 

hooien, ter, deele dezelfde als op  October  op denzelfden 

tij d van den dag ten beste werden gegeven. 

Ter herinnering aan dien dag heeft de heer  C. W. Bruinvi s te 

Alkmaar zich opgewekt gevoeld, om al hetgeen over  dit klokken-

spel in de Alkmaarsche geschiedbronnen te vinden was. bijeen 

te brengen en openbaar  te maken in een boekje, dat echter  niet 

in den handel is. 

e klokkenspelen behooren tot de eigenaardigheden van 

oi.ze Nederlandsche steden; nergens vindt men ze zoo schoon en 

zoo veelvuldig als daar. e geschiedenis te vernemen van een 

dezer  spelen, is dan ook hoogst belangrijk voor  velen en vooral 

voor  de stadgenooten van den schrijver. Zij  die het boekje gis-

teren ten geschenke van den schrijver  mochten ontvangen, zullen 

dit geschenk en ook den inhoud ongetwijfeld op prij s weten te 

stellen. 

e bespreking van het klokkenspel deed de noodzakelijkheid 



ontstaan om zoowel omtrent den waagtoren, als de waag zeiveen 

de bestemming van dat gebouw in vroegere en latere tijden, 

menige geschiedkundige bijzonderheid te vermelden, die de be-

langrijkhei d van het werkje niet weinig verhoogen. 

Ook de Bibliotheek der j  tot bevordering der  Bouw-

kunst ontving dit boekje ten geschenke van den schrijver. 

e Parijsche Gemeente-

raad heeft eindelijk besloten op een der  boulevards eene eerste 

overbrugging voor  personen-verkeer  te doen uitvoeren, 

en wel op die plek, welke als de gevaarlijkste der  binnenstad 

doorgaat en daarom den tragischen naam draagt van:

t is daar, waar de e en de Faubourg -

niartr e doorsneden worden door de groote boulevards. e kosten 

zijn op  a  francs begroot. e uitgave is genoegzaam 

gedekt door een legaat van  francs, dat nog uit de laatste 

jaren van het k dagteekent, en afkomstig is van eene 

vrouw, die aan den Carrefour e door een wagen op 

den grond werd geworpen en zoo ernstig verwond, dat zij  aan de 

gevolgen overleed. e erfgenamen hadden sedert dien tij d ver-

scheidene klachten ingesteld, omdat de som ongebruikt bleef, en 

het is nog niet lang geleden, dat eene rechterlijk e uitspraak in 

deze aangelegenheid werd gedaan, die de erfgenamen afwees,

n plaats 

van eene brug boven de straat hadden een aantal leden van den 

gemeenteraad een doorgang (tunnel) onder de straat aanbevolen 

e directeur der  openbare werken wilde echter  daar  niets van 

weten en bracht daartegen èn uit een oogpunt van hygiene èn 

uit een oogpunt van zedelijkheid bezwaren in, die nu als gegrond 

zijn erkend.

Binnen kort zullen de Fransche architecten worden opge:oepen 

tot een wedstrijd voor het leveren van plannen voor den bouw 

van een schouwburg, op de plaats waar de Opéra Comique te 

Parij s heeft gestaan. 

Voor  prijzen zullen  frs. beschikbaar  worden gesteld. 

e heeren J C. van Aalst, civiel ingenieur en buitengewoon 

opzichter  bij  den Prov. Waterstaat in Gelderland, en G. F. . . 

von Pelser  Berendsberg. civ. ingenieur te Valkenburg, zijn door 

den r van n ter  beschikking gesteld van den Gouv. 

Generaal van Nederl. , om te worden benoemd tot adspirant 

ingenieur bij  den Waterstaat en de burgerlijk e openbare werken 

aldaar. 

. 

V e wordt de  bepaald, bedoeld in art.

van het Burgerlij k Wetboek? 

A e art.  en  z.jn, in verband met elkander 

gebracht, niet duidelij k en kunnen tot tal van onaangenaamheden 

aanleiding geven. n elk speciaal geval moet worden uitgemaakt 

wat door  schuinte bedoeld is. t is niet mogelijk een voor  alle 

omstandigheden passende en tevens afdoende regel aan te geven. 

n zal daarom wel doen, in voorkomende gevallen, waarbij 

twijfe l over de uitlegging der  wet kan ontstaan, met de eigenaren 

van naast- of achter  gelegen erven tot overeenstemming te geraken. 

, VACANT E , ENZ. 

e heer Jhr. . Victor de Stuers, referendaris van de Afd . 

n en Wetenschappen, is benoemd geworden tot -

honoraire du corps Académique d'Anvers. e benoeming is door 

Z. . den g der  Belgen goedgekeurd. 

V  Zou men, met het oog op art.  en  van het 

Burgerlij k Wetboek, waarin gesproken wordt van  of 

vensters waardoor men op eens anders erf  binnen de in die 

artikelen bepaalde grenzen, ramen met mat- of ander  ondoor-

zichtig glas wèl mogen maken? 

A t maken van ramen zooals in de vraag 

worden bedoeld, zal door  sommige naburen niet worden geoor-

loofd. Zij  zullen zeggen: als het glas breekt, bestaat er  wèl een 

uitzicht . n zal wel doen in dergelijke gevallen met zijne 

naburen in overleg te treden. 

n moet niet vergeten, dat deze en dergelijke artikelen gemaakt 

zijn om de  te regelen. 

N  Oktober. e architekt J. 
s Jr. : het bouwen van een woonhuis, 

met kantoor, magazijn en werkplaatsen aan 
de St. Anna en Pontanusstraat: 

A . Th . Opsomer /

A. A . v. Boeschoten te Velp bij 

Arnhem »

A. Wijer s »

W . v. d. Wagt
. W. v. d. Waarden »

J. Teunissen »
Th . r  »
Joh. Buskens »

. S. Grandjean en W. . Thunissen »
J. v. Ginkel »

A . Beuming »

e overigen allen aldaar. Gegund. 

 Okt . t gemeente-
bestuur: het inrichten van gemeentegebouwen 
aan de Juffrouw a en Prinsenstraat tot 
centraal-station voor de brandweer: 
J. v. d. t te Scheveningen. /'

G. n idem »

Nater en de Baan »
Gebr. n »

W . P. Teeuwisse »
W . van n te s »

. van Bergen . . . . »

A . C. Paardekooper »

A . Stigter  »

C. J. van der  Zijden »

J. . Werdes Jr  »

e overigen allen aldaar. 

 Okt . t ministerie 

van marine: het maken van  gebouwen 

voor den dienst der  verlichtin g van de 

Beneden Eems te l en te Watum: 

. Formsma te Grijpsker k

A . Teninga te Grootegast »

T . Nieland te Wirdu m »

W . . r te Stedum. . . »

J. Zelderust te Warffu m »

P. n te p »

P. N. Pathuis te Zoutkamp . . . . »

J. . Pot te Stedum »

A . Pastoor  idem >»

A . A . E . Veenenbos te Briell e . . »

. , te Terschelling

. a te n . . . . o

J. J. de Gilde te . . . »

A . Schreuder Jr. te Groningen . . »

P. C. Quist te n g »

e Portiand-Cement-Fabriek van 

te Amflnebur g bij  Biebrich  d n

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid, 

 Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 

e 

onderschei-

ding in den 

internatio-

nalen wed-

strijd . 

Arnhe m 

 en  worden 

op franco aanvrage toegezonden. 

T &

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS: 

e
 & C l e. 

n en Cementtegels. 
 Groote voorraden.

 e  m i 

g voor
met één dag opzegbaar  pCt. 
met tien dagen »
met één maand

op langeren termij n tegen hoogere rente. 
 per  of

maanden. 
 van Effecten of Proion 

gatién. 

A  27 October  188S. 5006 

W. F WEIJNTJES, 
 514 b./h. n Amsterdam. 

Agent vooi s &

,. A.Jandget te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden.

ÜEkwüMllMJli i 
Syseem  &  POST. 

- J V A N S N OP T . -

Telegram-adres N . Telephoon N" . 352. 

Wij nemen de vrijhei d opnieuw de aandacht te 
vestigen op onze 

voor  Bouwkundig Weekblad en Tijdschrift , a ƒ 1 75 
per  stuk. 

E R V E N . A N U N S T E R & O O N . 
t 246 Amsterdam. 

 E .  Z , te 

 leveren: 

' S 

met l 
op naam

Zie model verzonden bij  Weekblad  24. 
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The St. Pancras n Work 
Company. . 

n Trappen 

Eerste Prijs : <:oi \ l i>t i l l i 

International e Landliou w Tentoonstellin g 
te Amsterdam , 1884. 

J A N A M S T E R D A M , 
(JEliOÜW E G VA N E J TOT 
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Vertegenwoordigt F. , . 
E  VOO E en . 

 1000

N voor  Stoom, - en Waterkracht. 
voor  Personen, Goederen, Spijzen,  enz. 

Adressen van hier  te lande geplaatste  en anderen 
 worden op aanvrage verstrekt.  voorhanden. 

Y &  C0., . 

 V l Jil l

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

Geïllustreerd e Catiilojriisse n op 
aanvrage . 

 « p
 1  1 >

1

E T &  O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

alsmede

- GLASMOZAIE K -

 L "

. T 

A M b T E R D A M 

, 

 Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
 V E N .

Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER & MOTTU 

Beltweg No.
Gecomprimeerde Asphaltwefren en dito . Werken n Asphalt-

k voor  Trottoirs , , , , n -
banen. Winkel en . Gangen. Veranda's Brug- en -
dekkingen, lieton Fuiideeriiigen, Stallen, enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend , Ondoordringbaar , Geraasweren d 
Asphalt speciaal to t wering van vochtige muren. 

 3, Amsterdam. 5002 

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

t hijnnisicr.i l is het «en ige afdoende middel tegen verrotting en zwam. e 
inwerkin g geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concur  reerende prijzen. 

E - en E . 
vrachten. 3 N STGBATJ T systeem Péti t jean. 

 en prijscouranten worden op aanvraag franco toegezonden 

Cïelieve op Voornaam eii Adres te letten. 

Billijk e prijzen en 

_ A Fabriek van l
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

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

, T . 
„CARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

Abonnementspr i js voor  Nederland, fr.  voor e 

(bij  vooruitbetaling) ir . p. p. ; voor  liet Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  t'ts. 

: e nieuwe g te Weenen. — n 
omtrent . — Verslagen van de vergadering der  Afdeelingen Gro-
ningen en n  en Vereeniging Architectur a te 's Gravenhage 

 October  — Prijsvragen. — . — Binnenlandsche be-
richten. — Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Verbetering. — 
Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

e opening van het nieuwe -
burgtheater"  te Weenen heelt op 

 dezer  onder  groote belang-
stelling der  geheele stad plaats 
gehad. Betrekkelijk klein was 
echter  het aantal diergenen, voor 
wie zich, dank zij  hunne hooge 
positie of hunne zeer  ruime 

beurs, op dien dag reeds de poorten van het kleine 
tooverpaleis hebben ontsloten. 

Gedurende nagenoeg  jaren werd aan dezen 
nieuwen schouwburg, die eindelijk het vermaarde, doch 
totaal versleten oude „Burgtheater "  zou vervangen, ge-
bouwd. Geen wonder  dus, dat men in de laatste jaren 
de voltooiing en inwijdin g van den nieuwen tempel der 

n met ongeduld verbeidde, te meer  daar  het ge-
bouw, sedert tal van jaren uitwendig gereed, in zijn 
eenzamen en verlaten toestand op den voorbijganger 
een bijna melancholischen, en op den duur  hinderlijke n 
indruk te weeg bracht. 

Aan den nieuwen hofschouwburg is zeker  een der 
fraaiste standen langs de geheele vermaarde " 
gegeven. n de nabijheid van den ouden " 
en in het midden van den indrukwekkenden „Franzens-
ring" , tegenover het .stadhuispark opgericht, is het be-

trekkelij k kleine kunstjuweel te midden eener  zeldzaam 
grootsche en monumentale omgeving gelegen. 

Terwij l juist daartegenover, achter  het genoemde park, 
het kolossale stadhuis met zijn fleren hoofdtoren ver-
rijst , verheffen zich aan weerszijden van dit gothische 
monument, de indrukwekkende massa's van het univer-
siteitsgebouw aan het noordelijke, en van het parlements-
gebouw aan het zuidelijke uiteinde van genoemd plantsoen. 

n het grootsche stadhuis heeft de artistieke individu-
aliteit van Fr.von Schmidt hare hoogste uitdrukkin g gevon-
den. En, terwij l aan de beide andere monumenten, kory-
pheën als . von Ferstel en Th. von n al hun kun-
stenaarstalent hebben ten koste gelegd, is met de vol-
tooiing van het nieuwe „Burgtheater "  een zeer  klein 
gedeelte van het bouwprogramma verwezenlijkt, dat aan 
twee andere bouwkundige celebriteiten: G. Semper  en 
C. von  [asenauer  was gesteld en de geheele verbouwing 
van den ouden hofburg ten doel heeft. 

s op de internationale tentoonstelling, die in
te Weenen plaats had, hebben de perspectivische tee-
keningen van dit ontwerp tot verbouwing en uitbreidin g 
van het keizerlijk e paleis, zeker  een der  meest kolossale 
bouwprojecten van onzen tijd , zeer  de aandacht getrokken. 

e beide nu voltooide hof musea, op de westzijde van 
de ringstraat en tegenover  het oude paleis gelegen, die 
door  triunifbogen met den nieuwen hofburg zullen worden 
verbonden, maken, evenals de nieuwe hofschouwburg, 
onderdeden uit van dit reusachtige bouwplan. 

e prachtbouw van den nieuwen schouwburg is in 
den stijl der  weelderigste e opgetrokken en 
wel in de wijdsche en prikkelende vormen der  late 

e en van den opkomenden barokstijl , waarin 
Semper  zich steeds niet z o u groote voorliefde b e w o o g . 

e Verhoudingen der  niet zeer  hooge ordonnantie zijn 
bijzonder  gelukkig en evenredig, en verleenen, in ver-

 met het indrukwekkende relief der  détails en het 

http://hijnnisicr.il


N T , 



 Bouwkundig

N VA N . 

G .  October e wensch door den 

Voorzitter  bij  de opening der  September-vergadering geuit, dat 

de volgende bijeenkomsten in dezen winter  van een grooter  deel-

neming mochten getuigen, werd nu alreeds vervuld; een flink 

aantal leden was opgekomen. 

Na afdoening der  werkzaamheden van gewonen huishoudelijken 

aard, nam de heer n het woord, ter  verklarin g van de 

lagedruk stoomverwarming zooals zij  in eene onder  zijne leiding 

gebouwde behuizing, aanvankelijk in de benedenverdieping, is 

toegepast. , door  schetsen op het bord toegelicht, zette 

spreker  uiteen de inrichtin g van den ketel, met zijne zelfwerkende 

regeling van den luchttoevoer  naar  den vuurhaard, en den afvoer 

buitendaks van den overtolligen stoom, welke inrichtin g de be-

diening van het werktuig zoo uiterst eenvoudig maakt, omdat zij 

alle gevaar  voor  brand of ontploffing wegneemt. Verder  gaf 

hij  een overzicht van den aanleg der  stoom- en condensbuizen, 

van de inrichtin g der  kachels en hare isoleermantels en hoe door 

aanvoer  van versche lucht binnen de mantels en afvoer  der  kamer-

lucht, tevens voor  ventileering is gezorgd. 

Uit de nadere toelichtingen bleek, dat de kosten van aanleg, 

inbegrepen alle levering voor  de genoemde woning, bevattende 

vijf  kamers, vestibule en verder  aanhooren, omstreeks f  be-

dragen; dat de ketel, eenmaal gevuld, af en toe slechts de bijvoe-

ging van eene kleine hoeveelheid water  eischt; het cokeverbruik 

niet meer  dan i\ . . per  etmaal zal zijn om eene geregelde 

warmte van  F. te kunnen ontwikkelen. Spreker  hoopte 

binnenkort de inrichtin g en haar  werking te kunnen toonen. 

Na dankzegging aan den heer n voor  wat hij  ten beste 

gaf, werd overgegaan tot beschouwing der  antwoorden op de dooi-

de j  in  uitgeschreven prijsvragen, welke teeke-

ningen in de zaal waren tentoongesteld. 

Vervolgens werd kennis genomen van eenige monsters geper-

foreerd glas voor  ventilatie en eene pioeve van geëtst glas, een 

en ander  op verzoek welwillend door  den heer  Bouvy van t 

toegezonden, zoomede van eene collectie winkel-, hoofd- en kamer-

deursloten, krukken , schuifdeurensluiting, verklikkers , avondslui-

tingen, enz.; alle voorwerpen van de nieuwste vinding, en door den 

Voorzitter  uit het magazijn van den heer n bijeengegaard 

Naar  aanleiding van het laatste punt der  agenda, «Varia" , 

bleef men nog eenigen tij d onder  leerzaam gesprek bijeen, tot de 

Voorzitter  onder  dankzegging voor  de flink e opkomst, de ver-

gadering sloot. 

G .  October e Voorzitter , de heer 

J. E. G. Noordendorp, heette de opgekomen leden welkom op de 

eerste vergadering van dit saizoen en voegde daarbij  een opwekkend 

woord om mede te werken tot den bloei der j  en 

deze Afdeeling. 

r  het bestuur  was een circulair e verspreid met het doel

het ledental der  afdeeling te doen aanwinnen, waarop een negental 

nieuwe leden zich hadden aangemeld, die werden aangenomen. 

Wegens vertrek naar  elders werd door twee leden het lidmaat-

schap opgezegd. 

Op uitnoodiging van den Voorzitter  stelden verschillende leden 

zich beschikbaar  tot het leveren eener  bijdrage of kunstbeschou-

wing; inzonderheid was deze uitnoodiging gericht tot de jongere 

leden, die ook met nalieten er  gehoor  aan te geven. 

r  den heer . r  werd een kunstbeschouwing ge-

leverd, bevattende een aantal penteekeningen. blijkbaa r  studieen 

van een kunstenaar  uit het tijdvak van k , waaraan 

waren toegevoegd eenige platen der s historiques"  van 

Ce:sar , eveneens uit den tij d van k . 

G ' E 'S , j l October e 

notulen der  vorige vergadering goedgekeurd zijnde, werd na 

eenige mededeelingen overgegaan tot de ballotage van den heer 

W . Warst, die tot gewoon lid werd aangenomen, terwij l de heer 

A . C. r  als zoodanig werd geïnstalleerd. — Vervolgens gaf 

de Voorzitter  het woord aan den heer . Stoffels, die eene rede 

hield, naar  aanleiding van het werk van J. 15. :

 Spreker  verschafte hiermede aan alle 

aanwezigen een genoeglijken avond door het vele belangrijk e dat 

dit werk bevat, reeds voor  een goed gedeelte te behandelen, en 

algemeen werd verzocht hiervan later  eene voortzetting te geven, 

waartoe de heer  Stoffels zich gaarne bereid verklaarde. r 

den Voorzitter  werd hem dc dank der  vergadering gebracht, even 

als voor  zijne kunstbeschouwing, bestaande in de zes eerste jaar-

gangen van

 die met belangstelling werden bezichtigd. 

Ondanks het reeds gevorderde uur  werd toch nog een en ander 

besproken omtrent eene bij  het Bestuur  door  een der  leden inge-

zonden vraag, luidende:

n was van meening dat over  deze vraag niet zoo aanstonds 

kon worden gediscussieerd en dat eene grondige inleiding wel 

mocht vooraf gaan, waartoe aan de vragen-commissie werd ver-

zocht die taak tegen de volgende vergadering op zich te nemen, 

waarin deze commissie toestemde. 

Thans niets meer  aan de orde zijnde werd de vergadering ten 

 uur  gesloten. 

Op de door  de Afdeeling m en omstreken"  der -

schappij  tot bevordering der  Bouwkunst voor  hare leden uitge-

schreven prijsvraa g voor  de inrichtin g van de  lertenkamp of daar-

buiten gelegen terreinen tot Ontspanningsoord, zijn ingekomen 

acht antwoorden, onder  de motto's: 

e ! 

Beleefd dank ik u voor  de toezending van uw Weekblad N°.

en hoewel de heer . van n te B. daarmede de gasmotoren-

kwestie eindigt, verzoek ik u vriendelij k het hierna volgende nog 

in een der  toekomstige nommers als antwoord te willen plaatsen. 

e heer . van n zegt van mijn lederen rin g vóór aan 

den cilinder, waarin de plunger  loopt, dat, als men den cilinder 

heet laat loopen, het dan met den lede'en ring onmiddelijk gedaan 

is; in dc eerste plaats is het heet laten loopen eene fout van den 

verbruiker , die geen toezicht houdt, en niet van den motor; maar 

deze, zijne fouten, kost den verbruiker  slechts ƒ  a /  voor 

een nieuwen rin g en een half uur  oponthoud in het werk voor  he' 

inzetten van den ring; dan loopt de motor  weer  als vroeger. 

Wanneer  echter  de verbruiker  dezelfde tont bij  een Otto-motor 

of dien van andere systemen maakt, die ecnen zuiger  van dure 

stalen voeren hebben, is het dan ook niet omet den zuiger  gedaan" 

en met oen cilinder  tevens, en is het dan voor  enkele stuivers en 

in een half uurtj e in orde te brengen? 

e heer . vin n zegt verder: «waarom zou ik zulk een 



voorwerp aanbevelen enz."; mijn antwoord is, dat er  mij  van ZEd . 

niets bekend is dan de naam, zelfs niet zijn woonplaats, die hij 
slechts met eene B aangeeft; ik heb hem ook niet om aanbeveling 

gevraagd en stel in de zijne volstrekt geen belang; wel in de aan-

bevelingen van mijne afnemers, en vooral van diegenen die reeds 

jaren lang met den van s gasmotor  werken, en die mij 

van alle kanten worden toegezonden. e blijke n ook uit het 

succes, dat ik op de tentoonstelling te Utrecht behaalde, waar ik 

 motoren besteld kreeg; en dat deze bestellingen alle het gevolg 

waren van de goede aanbevelingen, die degenen verstrekten, welke 

reeds geruimen tij d mijnen motor  praktisch in gebruik hadden, 

daarvan geef ik den heer . v. . de verzekering. 

t de groote overwinning mijner  eenvoudige machines nu een 

weinig de afgunst van enkelen schijnt te wekken, is mij  niet aan-

genaam; maar  troosten zal ik mij  met de echt e mee-

ning, dat het beter is benijd dan beklaagd te worden. 

Ten slotte zeg ik het den heer . v. . te . na: Gij , die u 

eenen gasmotor  wenscht aan te schaffen, gaat heen en vraagt bij 

hen, die met den »van s gasmotor"  werken. 

k mijne heeren van de , voor de plaatsing van dit 

artikel , ook ik sluit hiermede deze kwestie af. 

, 

 Uw dw. dienaar, 

 October

g van het lid t over de verbeterde constructie 

der hellende schepraderen. 

g van het lid g , betreffende het regime 

van de kleine rivieren in Overijssel. 

e Gemeenteraad van Gronirgen heeft thans een voorstel van 

. en W. aangenomen, om het herstel van den n 

aldaar te bekostigen uit een post voor  buitengewone uitgaven, 

waarvoor op de begrooting van  een bedrag van ƒ

zal worden uitgetrokken. 

, V A C A N T E , E N Z. 

Voor fabriek-landmeter van de d zijn op de 

voordracht geplaatst: de heeren  B. Swets, opzichter  van het 

waterschap »de e Veenen", te Wilnis , en . van Gorsel, 

civiel-ingenieur te . t getal sollicitanten bedraagt

- EN E . 

t k t van s vergadert op  Nov. a. s. 

des voormiddags ten elf en een kwart uur, in a te 

's Gravenhage. 

Op het programma staan de volgende voordrachten: 

n van het lid . Gosschalk: i ° . over de beproeving 

van een heipaal,  over de constructie van een lift , beiden bij 

den bouw van een der  gasfabrieken te Amsterdam. 

Ten behoeve der  stelling Amsterdam, zullen de volgende forten 

worden gebouwd: Een te Uithoorn, alwaar met de ^voorberei-

dende werkzaamheden reeds een aanvang is gemaakt twee te 

, (een bij p en een bij  Aalsmeer) voor 

welk eerste de grondophooging gereed is, en het vierde te 

t onder  Aalsmeer bij  den Westpias. 

e heeren J. P. F. , werktuigkundi g ingenieur te Tilburg , 

en F. . van , civiel ingenieur te 's Gravenhage, hebben 

aan het electro-technisch t "  te k het diploma 

van ingenieur  électricien verworven. 

e kunst-tentoonstelling te n leverde buitengewoon 

gunstige uitkomsten op. Er  blijf t namelijk een batig saldo van 

niet minder dan k over, en er  werd voor een som 

van k aan schilderijen verkocht. 

. 

n het vorige nummer van het
wordt van den heer J. van h Jr. onder  anderen ge-
zegd, dat hij  de ontwerper was van de Wilhelmina-
galerij  in het Noordeinde te 's Gravenhage, en dat hij 
ook de succursale der  Nederlandsche Bank in eigen 
beheer heeft gesticht. 

e mededeeling is, zooals nader  wordt bericht, niet 
juist, daar de ontwerper van beide gebouwen de heer 
A . P. Van m is, die tijdens de uitvoering dier  gebouwen 
met hem geassocieerd was. 

A  Oct. t gemeentebest.: 

het bouwen van eene openbare lagere school 

der ie klasse op een terrein aan de ie 

Spaarndammerstraat. 

J. F Prensler ƒ

. Schouten »

 Weste hof te Weesp »

W. r en . v. d. Coolwijk . »

B. J. Wichers en Jac. Etmans te 

h . »

W . G. van Berkum »

. r en Zn

Ph. A . Warnes

G. Boon »

P.  van n »

. C. s »

G. A . g »

E. A . e »

r »

W . Greve »

F. s te Nieuwer  Amstel »

. J. . van e »

B. Cruijf f »

W . Voskuij l »

B. van Buuren

J. P. Cornelissen »

e overigen allen aldaar. 

. Burgemeester en Wethouders 

hebben in hunne vergadering van  Oct. 

het verbouwen van s Sacrum enz.; waar-

van de aanbesteding op  Oct. heeft plaats 

gehad, gegund aan J. . Vos Sr. te Almelo 

voor ƒ  laagste inschrijvin g bedroeg 

ƒ

J A N V A N DER POT, 
 N°. 3

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

Prima Engelsche , merk Wallsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concuireerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 

vrachten.

Grelieve op Voornaam ei» Adres te letteo. 

GEBOUW E G VAN E J TOT G 

. 

e hiei te lande met veel succes, 
Geheele n in gebouwen i n g met 

A TE , N E TE , E , , ENZ. 
Voor het oppersen, filtrecren  en verdeden van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwaterreservoirs.
e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 

willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 

 waar dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt.— 

W. F WEIJNTJES, 
 b n

Agent vooi
,. A . te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
strekt worden. 5 9 

E T &  C i e. 

PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS: 

B O C . 
 \

Groote voorraden.

fl 

l£xploltatl e «lei- n va  «le Val Tra-ver». 

E NATIML . ASPHALT 

Gecomprimeerd e Asphaltwegei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asplialt -
Hastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Nontvloeren , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Majrazijnvloeren . Gangen Verunda  Itruir - en Dakbe-
dekkingen , Uetou Fuudeeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 
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Wij nemen de vrijhei d opnieuw de aandacht te 

vestigen op onze 

voor  Bouwkundig Weekblad en Tijdschrift , a ƒ 1.75 

per  stuk. 
E R V E N . A N U N S T E R O O N . 

t 246 Amsterdam. 
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Feestuitgave bij  gelegenheid der  Alg. 
Vergadering van d( Vereeniging van -
sche Architecten en s in

bevattende ruim .Suo bladzijden text en
afbeeldingen, platen, plannen, enz. 

l e deel.

2e deel.

Gedrukt op gewoon papier, in arlev. . 

» » plaatpapier  » »
Gebonden in linnen, wor. t de prij s , 
gebonden in perkament k hooger. 

Bestellingen worden na ontvangst der  re-
mise, uitgevoerd door  den r 

, n strasse te

&C 0.,

to T 
 V A N 

n T r i b u i . ü s voor  Wedrennen, 

Gouden en Z i lveren d . 

Tentoonstel l ing Amsterdam. 
'eze 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 

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie Breestraat C

(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 

 B r , )

! ,

, Vossius-

straat. — e , (huis). , (huis). — . 

, (huis).

 de . , (huis).

W l ' t  (huis.)

 de

(kantoren). 

.

. e . , (huis). — . , (huis). — 

 (kantoren). 

Baarn. .  (villa). 

Zaandam. e . C. , (vill a ) 

A r n h e m . . , , (villa). 

's . e . |. . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.

Amsterdam. , Weteringschans. , Plantage. — 

lb  Prins ,  kaniers). — de .

 èi , (kantoren). — P. , t (huis). — 

. e Bingerden). 

. e . , (huize de Cloeze). 

. e i . , d ,

Weesp. e .  VV. . (villa). 

Amsterdam. e . , , (huis). 

r e . P. , (villa). 

Amsterdam. . , Architect. 

Amsterdam. Nieuw te bouwe n Kl inisc h Ziekenhuis , groo t +_ 15000 . 

. e . , (villa). 

Amsterdam.  & C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

Th. A. E , d t 32 . 

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 één stuk bestaande, verder  kan afgesleten worden. 

t voor  Nederland,

0 0 

E T & O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 

alsmede

- GLASMOZAIE K -

: . P. ƒ. . . Prof. E. . . E F 

f  F. J. S en C. T .J . S . 

Bureau: t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

n Office: 

 Queen Victori a Street E.  - Y S &

Abonnementspr i js vopr  Nederland, fr. p. p. / X  voor e 

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

fr . p. p. /  Afzonder!. Nummers voor  z<-o lang de voorraad strekt  Cts. 

: n betreffende de . — -
Contract of Ambachtsschool? — Proeven van bekwaamheid in het am-
bacht. — Prijsvragen. — tïinnenlandsche berichten. — Benoemingen, vacante 
betrekkingen, enz. — Afloop van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

N E 

E . 

e het besluit, genomen op de Algemeene 
Vergadering der , gehouden op  Sep-
tember  j.l . te , heeft het Bestuur  der j 
het volgende adres verzonden. 

Exce l len t ie! 

e j  tot bevordering der  Bouwkunst, die 
zich sinds hare oprichting in  ten doel stelt de 
belangen te behartigen van de bouwkunst en hare be-
oefenaars, heeft daarbij  voortdurend in het oog gehouden, 
dat zij,  aan hare roeping te voldoen, ook het onder-
wijs voor  ambachtslieden tot een punt van zeer  ernstige 
studie moest maken, om daardoor  te trachten dat onder-
wijs gaandeweg te verbeteren. Zoo is dan ook mede 
aan de bemoeiingen dier j  te danken, dat 
in het jaar  dc eerste ambachtsschool werd op-
gericht. 

Na de stichting dier  school, en meerdere dergelijke, 
zijn de toestanden evenwel zoodanig veranderd, dat het 
onderwijs van den Nederlandschen werkman, en de 
wijze waarop dit door  hem kan worden verkregen, ten 
dringendste ingrijpende wijzigingen vereischt. 

n de vaste overtuiging daarvan, werd op de Alge-
meene Vergadering der , gehouden te 
Amsterdam op i  besloten, de vraag: 
„Welk e eischen dient men te stellen aan eene goede 

regeling van vakonderwijs voor  handwerkslieden in de 
bouwvakken?"  ter  beantwoording in handen te stellen 
van eene Commissie. 

Naar  aanleiding van die vraag, en na eene grondige 
studie omtrent den toestand van het ambachts-onderwijs, 
heeft de Commissie een uitgebreid rapport opgesteld, 
dat liet Bestuur  der j  de vrijhei d neemt 
hierbij  onder  de aandacht van Uwe Excellentie te brengen. 

t rapport werd in de Algemeene Vergadering der 
, gehouden op  September  te Utrecht, 

goedgekeurd, terwij l toen tevens het Bestuur  dier -
schappij  werd gemachtigd, om met verwijzing naar  het 
werk der  Commissie, waarvoor  de j  geen 
kosten had ontzien, bij  de e g de noodige 
stappen te doen tot verkrijgin g van eene gewenschte 
regeling van het Ambachtsonderwijs bij  de Wet. 

Voldoende aan de ontvangen opdracht, wendde het 
Bestuur  der j  zich den  November
met vertrouwen tot Zijn e Excellentie den r  van 
Staat, r  van Binnenlandsche Zaken, Uwen Ambts-
voorganger, met den meesten aandrang verzoekende de 
behandeling der  hoogst belangrijke zaak van het onder-
wijs voor  den ambachtsman op te nemen onder  de 
onderwerpen die bij  's s e g een punt 
van ernstige overweging zouden uitmaken, in het belang 
van het volk. 

l het Bestuur  persoonlijk de verzekering ont-
ving van de belangstelling, die Zijn e Excellentie Uw 
Ambtsvoorganger  in de zoo uiterst gewichtige zaak-
stelde, heeft dit tot op heden nog tot geen verbetering 
van den thans bestaanden toestand op het gebied van 
het ambachts-onderwijs geleid, — een gevolg wellicht 
van de kosten, die uit de zorg van den Staat voor  het 
ambachts-onderwijs zullen voortvloeien en die aanleiding 
hebben kunnen geven tot vertraging der  regeling van 
dat ouderwijs bij  de Wet. 
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n de Algemeene Vergadering der j  tot 
bevordering der  Bouwkunst, gehouden te n op den 
uden September  j . l . , werd besloten, dat het Bestuur  zich 
thans andermaal zou wenden tot Uwe Excellentie, met 
het dringend verzoek, dat het  behagen moge, het 
uitvaardigen van een Wet op het ambachts-onderwijs 
krachti g te bevorderen; 

 de aandacht van Uwe 
Excellentie te vestigen op eene andere behoefte, die 
daarmede in nauw verband staat en tot dadelijke ver-
wezenlijking mag worden vatbaar  geacht. 

Zij  betreft de regeling van de verhouding tusschen 
patroon en werkman, te verkrijgen door  middel van 

n aanmerking nemende, dat door  cle voornaamste 
n en Vereenigingen op het gebied dei-

bevordering van den ambachts-, handwerks- en fabrieks-
stand in het algemeen en de bouwambachten in het 
bijzonder, de wensch is kenbaar  gemaakt, om een zoo-
danige wettelijke regeling te verkrijgen, werd het Bestuur 
der j  gemachtigd zich bij  dat streven aan 
te sluiten, 

en heeft het diensvolgens de eer  Uwe Excellentie 
eerbiedig te verzoeken reeds aanstonds over  te gaan

Er behoort eene regeling te worden getroffen, waarbij 
de patroons overeenkomsten  aangaan met die-
genen, die de leerlingen vertegenwoordigen, hetzij  hunne 
ouders of voogden. Bij  deze overeenkomsten moeten 
wederzijdsche rechten en verplichtingen worden aange-
wezen. Zonder  wettelijke regeling zal een dergelijk 
stelsel niet algemeen worden toegepast en alléén in 

 zal het contract al die waarborgen 
kunnen aanbieden die voor  beide partijen onontbeerlijk zijn. 

Eene commissie, samengesteld uit de hierboven ver-
melde vereenigingen, heeft eene schets van een dergelijke 
wet opgesteld, welke hiernevens gaat. 

e schets bevat in hoofdzaak de punten welke eene 
dergelijke wet zoude moeten bevatten, terwij l zij  zeker 
voor  wijzigingen en uitbreidin g vatbaar  zal bevonden 
worden. 

t verzoek der  Algemeene Vergadering van
September  j .  wordt Uwe Excellentie hierbij  door  het 
Bestuur  der j  overgebracht, met de verzeke-
ring, dat door  de inwilligin g van deze zeer  dringende 
bede zal worden te gemoet gekomen in eene sinds 
lang en algemeen erkende behoefte, en een werk zal 
zijn verricht tot heil van den Nederlandschen werkman. 

t welk doende, enz.: 

t Bestuur  der . t. B. d. B. 

. P. J. . ,

C. T . J. S ,

 November

- T OF 
? 

e onderwerpen zijn in de laatste jaren veel be-
sproken en beschreven en houden nog veler  gedachten 
bezig, zonder  dat er  evenwel veel kans schijnt te bestaan 
op eene bevredigende oplossing. Beide richtingen toch 
hebben hare voorstanders en het kan nog lang duren 
eer  een van beide partijen de zege behaalt. 

Een sterke stroom schijnt zich nu met medewerking 
van het bestuur  der j  tot bevordering der 
Bouwkunst baan te willen breken ten behoeve van het 
leerlingstelsel, getuige de „schets van een ontwerp van 
wet"  in het  van  Sept.

l nu die schets lang genoeg is, kan zij, een-
maal tot wet verheven, m. i. toch niet beantwoorden 
aan het beoogde doel, want zij  biedt den leerling te 
weinig waarborg dat hij  goed onderwijs zal ontvangen. 

e patroon daarentegen heeft juist door  het contract 
zekerheid het daarin genoemde honorarium te zullen 
ontvangen, ook al is het gegeven onderwijs niet voldoende. 
Eene aanwijzing voor  de controle komt in het ont-
werp niet voor. Ook over  de vergoeding geen woord, 
en dit is toch van groot belang; want is het leergeld 
hoog, dan zullen weinigen een dergelijk contract kunnen 
sluiten en blijf t dc bestaande toestand behouden: kin-
deren van bemiddelde ouders gaan tegen overeenge-
komen vergoeding bij  een patroon in de leer. 

s het laag en kan de patroon zijn dikwijl s kostbaren 
tij d niet geven, dan is de leerling grootendeels aan zich 
zelf overgelaten, aangezien de knechts niet betaald 
worden voor  het geven van onderwijs. 

Stelt men al, dat in een werkplaats wel tij d beschik-
baar  is om den leerling alles te leeren wat men daar 
weet, helpt men dan het ambacht vooruit? n men er 
dan als bouwkundige vrede meè hebben? 

Zeer vele patroons toch, bij  wie een voldoend aantal 
leerlingen werk zou kunnen vinden (wat ik evenwel 
onmogelijk acht), hebben hunne opleiding slechts in 
de werkplaats ontvangen; /ij  werken dus zooals het 
hun daar  geleerd is. Van de geschiedenis van hun vak 
weten zij  niets; gezonde denkbeelden omtrent constructie 
en behandeling van het materiaal naar  zijnen aard kunnen 
zij  den leerling niet meêdeelen, en toch maken dergelijke 
personen het meeste werk. r  hen wordt dan den 
jong gezel geleerd hoe hij  eene steenconstructie in hout, 
of eene houtconstructie in cement moet uitvoeren ! 

Neen ! dan beter  cle jeugd gezonden naar  een school, 
waar  het personeel uitsluitend om haar  daar  is, — waar 
zij  worden opgeleid door  mannen die op de hoogte zijn 
en blijven van hun vak. e leeren hen niet enkel de 
behandeling van het gereedschap, maar  het materiaal 
kennen dat zij  bearbeiden. 

r  leere een timmerman niet met de zaag krom 
maken wat de natuur  recht liet groeien. r  leere een 
smid geen houtverbindingen in ijzer  uitvoeren, een verver 
geen vurenhouten deur  het voorkomen geven van uit 
kostbaarder  materiaal te zijn vervaardigd, of een meu-
belmaker  het nabootsen  steenconstructies in hout. 

Wordt zóó der  jeugd, evenals in de lagere school 
op maatschappelijk gebied, in de ambachtsschool op het 
gebied van hun vak, liefde voor  natuur  en waarheid 
ingeprent en het goede voorbeeld voor  oogen gehouden, 

dan kan het niet anders of de invloed dier  school moet 
zich doen gevoelen aan hen met wie hare oud-leerlingen 
in aanraking komen. 

n zegge niet: de ambachtsscholen bestaan al zoo 
lang, oefenen zij  dan dien heilzamen invloed uit? 

n vergete niet, dat zij  die deze scholen oprichtten, 
mannen waren van hun tij d en niet van  of
jaar  later. 

r  zij  houden aan hun plan vast en helpen de 
ontwikkeling door  leering en voorbeeld, en als zij  niet 
meer  kunnen, door  het stellen in hunne plaats van jongere 
krachten met hun geest bezield. Zoo staat dan het 
jongere geslacht op de schouders van het oudere. 

t er  meer geest en leven in het vak, dan zullen 
ook de leerlingen die de scholen verlaten, met meer 
liefde hun vak beoefenen. Zij  zullen dan niet meer  voor 
pedante heertjes worden aangezien, maar  aangemoedigd 
worden hun vak getrouw te blijven, het tot eere te zijn 
en hooger  op te voeren. 

't s immers niet onbegrijpelijk , dat wanneer  zulk een 
jongeling, die goed ontwikkeld is en geen hoogeren 
dunk van zich zelf heeft dan betamelijk is, in de werk-
plaats in aanraking komt met minder  ontwikkelde vol-
wassen werklieden, hij  door  deze als verwaand wordt 
beschouwd, terwij l hij  op zijne beurt geneigd is eenigs-
zins laag neer  te zien op zijne oudere kameraden. 

Soort zoekt soort en de verschillende soorten zullen 
altij d eenigszins naijverig tegenover  elkander  staan. t 
tegenover  elkander  staan, dien strij d kunnen cle jongeren 
niet verdragen. Zij  zoeken dan, aangezien niets hen aan 
de werkplaats bindt, zoo spoedig mogelijk eene „hoogere" 
betrekking of laten hun vak geheel varen. 

r  worden zij  in de werkplaatsen op hunne juiste 
waarde geschat en niet met vooroordeel ontvangen, dan 
zullen in latere jaren de oud-leerlingen der  ambachts-
scholen de keurbende vormen der  werklieden, die de 
denkbeelden hunner  patroons uitvoeren met meer  kennis 
en meer  zelfstandigheid dan de tegenwoordige. , 
maar  ook dan eerst kan het gebeuren, dat de werk-
plaats zulk een goede kweekplaats wordt voor  den leer-
ling, dat, zooals een inzender  in  schreef, 
de ambachtsscholen kunnen worden opgeruimd. r  dan 
zal de boom die wij  niet hebben zien poten, wel het 
hout geleverd hebben voor  ons laatste omhulsel. 

, October

Niet alleen op de Algemeene Vergadering te , 
maar  ook uit verschillende gesprekken en nu andermaal 
uit het bovenstaande artikel is mij  gebleken, dat velen, 
zelfs personen die zich meer  minder  op onderwijsgebied be-
wegen, nog niet geheel op de hoogte zijn van hetgeen men 
door  het leerlingstelsel wil bereiken, of de inrichtin g 
daarvan niet kennen. t is waarschijnlij k toe te schrijven 
aan de weinige bekendheid met, en de wellicht onvol-
doende verspreiding van het „Verslag over  de opleiding 
van leerlingen in handwerk, ambacht en fabriek."  door 
eene Commissie, benoemd door  een viertal voorname 
Vereenigingen hier  te lande. g met dit 
verslag, reeds in  verschenen *), is daarom zeer 
aanbevelenswaardig. 

') Gedrukt bij  Gebr. , voorheen A.  Schinkel, 
'sGravenhage, 1884. 

t bovenstaande artikel neem ik intusschen te baat, 
om in dit blad eenige minder  juiste opvattingen over 
het leerling-contract te bespreken. 

t blijk t uit het verhandelde op de Algemeene 
Vergadering der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst, te , en het zal nog nader  blijken uit het 
adres van het Bestuur  dier j  aan de g 
gericht, dat het Bestuur  niet slechts baan wil breken 
voor  het leerlingstelsel. t wenscht namelijk, dat de 

g dat stelsel zal regelen bij  de wet, in af-
wachting dat de tij d zal zijn gekomen waarop het 
ambachtsonderwijs  zijn geregeld bij  een wet. Waar-
om het dit wenscht, mag geacht worden voldoende ge-
bleken te zijn uit de discussie op Je laatste Algemeene 
Vergadering. 

e wensch is volstrekt niet onverwacht of onvoor-
bereid uit tic lucht komen vallen, want de schets van 
een ontwerp van wet op het leerlingstelsel dagteekent 
reeds van Januari  en men zal toch niet veronder-
stellen, dat het Bestuur  der j  in  nog 
geen kennis van deze droeg. 

e heer . is van oordeel dat die schets, eenmaal 
tot wet verlieven, niet zal beantwoorden aan het doel, 
omdat zij  te weinig waarborg voor  goed onderwijs 
aanbiedt. 

t is waar, dat zulk een wet, die alleen bepalingen 
van algemeenen aard kan geven, niet alle verlangde waar-
borgen zal kunnen aanbieden. Zij  regelt alleen in groote 
trekken de verhouding tusschen patroon cn leerling. 
En dit in aanmerking genomen is de schets aanbe-
velenswaardig. e hoedanigheid van het onderwijs zal 
echter  wel afhangen van de persoon, die men kiest 
om het te geven. Voor  die keuze moeten ouders of 
voogden zorgen, die in dit geval even goed inlich-
tingen kunnen en zullen vragen als ieder, die voor 
zijn kinderen de beste school zoekt. e keuze zal ook 
waarlij k niet uit een beperkt aantal personen behoeven 
te geschieden. Wordt een bekwaam patroon gevonden, 
die een goed ingerichte werkplaats heeft, dan zal van 
zelf dat onderwijs practisch en goed moeten zijn. 

j  moet niet uit het oog worden verloren, dat het 
leerlingscontract moet bevatten (volgens Art .  c), be-
halve de voorwaarden betreffende woning, voeding en 
loon, ook e wijd strekkende be-
paling is, vergis ik mij  niet, juist met het oog op het onder-
wijs gemaakt, en met tie bedoeling om dit in het contract 
meer  bepaaldelijk te kunnen omschrijven, ook wat betreft 
het vak of het ambacht, opdat de meest mogelijke zeker-
heid omtrent het gewenschte kan verkregen worden. 

t reglement b. v. voor  de opleiding van leerlingen 
in de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te t 
bepaalt uitdrukkelij k (Art .  dat de leerlingen worden 
gesteld onder  de bijzondere leiding en het toezicht van 
een der  beambten of werklieden, terwij l de chef der 
afdeeling „Belangen van het Personeel''  met de algemeene 
leiding van het leerlingwezen is belast. 

n art.  van dat reglement wordt bepaald: Bij  de 
werkzaamheden, die van de leerlingen worden gevergd, 
staat het belang hunner  ontwikkeling en niet het oogen -
blikkelij k belang der  fabriek op den voorgrond. 

Een vraag die allicht zou kunnen opkomen, namelijk 
of aan deze bepalingen wel de hand worth gehouden, 
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n Apri l j.l . weid in eene veigadering van afgevaardigden van 

eenige vereenigingen, die de bevordering der  nijverheid beoogen, 

aan het Bestuur  van «Art i et "  te 'sGravenhage opge-

dragen grondslagen te beram en voor  het in 't leven roepen van 

de gelegenheid tot het afleggen van proeven van bekwaamheid 

in het ambacht. 

t Bestuur  van de Vereeniging voornoemd heeft, ingevolge 

deze opdracht, gemeend te motten aanbieden een leiddraad, die 

over  het algemeen groote ruimt e van beweging toelaat, en slechts 

op sommige punten volstrekt bindend is, terwij l het een uitzicht 

opent op nauwere aaneensluiting van de verschillende plaatselijke 

comité's, zoodia de zaak voldoenden omvang heef: verkregen. 

t ontwerp van een leiddraad voor  wie aan meester  en werk-

man de gelegenheid willen openstellen proeven van bekwaamheid 

af te leggen, luidt als volgt: 

t openstellen van de gelegenheid tot het afleggen van 

proeven van bekwaamheid voor  meester  en werkman, gaat uit 

van plaatselijke comité's. 

 Waar men ter  plaatse meent, niet zelf proeven van bekwaam-

heid te kunnen of te moeten afnemen, daar  steunt men andere 

plaatselijke comité's. 

 Een comité wordt gevormd door afgevaardigden van een of 

meer  vereenigingen of door aaneensluiting van minstens vij f 

personen. 

e kosten worden gedekt door  bijdragen en ubsidien. 

r  comité stelt zijn reglement vast. t regelt o. a. de 

benoeming van examinatoren. 

6. c examinatoren zullen zijn vakmannen en andere deskun-

digen, bij  voorkeur  te zoeken in de vereenigingen die zich bij 

het comité aansluiten. 

 Werklieden nemen geen plaats in de commissien tot het 

afnemen van examen voor  meester. 

 Er  worden afgelegd proeven voor  meester  en werkman. 

e proeven voor  meester  hebben betrekking op kennis van- en 

vaardigheid in ontwerp en uitvoering. 

e proeven voor  werkman hebben enkel betrekking op kennis 

van- en vaardigheid in uitvoering. 

e eischen van practische vaardigheid zijn hooger  voor  de 

meesterproef dan voor  die v.in den werkman. Voor  ieder  dezer 

beide afdeelingen kunnen naar  den aard van he; vak in het diploma 

verschillende graden gegeven worden. 

y. t het openstellen van de gelegenheid tot het afleggen 

van proeven van bekwaamheid wordt begonnen in dat vak, het-

welk ter  plaatse overheerschende is, of anders voor  een of meer 

der bouwvakken. 

 Zij n meerdere plaatselijke comité's gevormd, dan wordt 

gestreefd naar  een onderlingen band voor  gemeenschappelijke 

belangen en eenvormigheid in de eischen voor  de proeven. 

r  de proeven van bekwaamheid de toets behooren te 

zijn van de vruchten van het professioneel onderwijs, zoo bevor-

deren de plaatselijke comité's zooveel mogelijk ambachts-onderwijs, 

leerling-contracten en wedstrijden. 

r  het aannemen van een diploma als meester  of werk-

man verbindt men zich andere gediplomeerden, behoudens ovei igens 

gebleken geschiktheid en eerlijkheid, zooveel mogelijk vóór anderen 

voort te helpen en arbeid te verschaffen 

e afgevaardigden en?, van de in den aanvang genoemde ver-

eenigingen zijn door  het Bestuur  van Art i et e uitge-

noodigd tot het bijwonen van een vergadering, die gehouden zal 

worden te 's Gravenhage in het gebouw der e (Fluweelen 

Burgwal  op Zaterdag  November  a s., des avonds ten half 

acht ure, ten einde dezen ontwerp-leiddraad te bespreken. 



1> J S V  A G  N. 

e Jury is van oordeel dat in beide ontwerpen vele verbete-

ringen zijn aangebracht; hoewel het ontwerp »An die Freude"  zeer 

verdienstelijk is, wordt de voorkeur  gegeven aan het ontwerp 

«Feestgeschenk." 

o it e silhouet is aanmerkelijk verbeterd, 

na de gegeven opmerkingen in het vorig rapport vermeld; evenwel 

is de opperste bekroning in koepelvorm te nietig. Bij  vergrooting 

er  van zal het geheel in aanzien winnen. 

Ook het rechtstandige gedeelte onder  de lijst van de attiek 

moet verhoogd worden. 

t kronende beeld kan gevoeglijk worden weggelaten met 

het oog op de kosten, het totale effect wordt er  tevens door 

verbeterd. n plaats hiervan is een ornamentale spits in zink of 

ijzer  aan te raden. 

, hoewel aanmerkelijk verbeterd, zijn slecht bekroond, 

de kapiteelen zijn te nietig en arm van contour. 

e schoren onder  de[ luifel behooren zoodanig aan de zuilen 

te zijn bevestigd, dat er  een ruimt e tusschen het kapiteel en de 

aansluiting blijf t bestaan. 

e schuine schoren in de fries maken een onrustig effect; de 

lur y stelt voor  alleen de verticale stijlen te behouden en de 

schuine eventueel te vervangen door  gegoten vullingen. 

e kapconstructie levert veel bezwaren op, doordat het verband 

tusschen bint en kapbeen niet bestaat; de Jury stelt voor, het 

bint te verlengen en als voet van het kapbeen te doen dienen 

/oodat luifel en kap in constructie één geheel vormen. 

l de begrooting de beschikbare som belangrijk overschrijdt, 

is deze gevoeglijk voor  vermindering vatbaar, n vergelijkin g 

met de begrooting van het project »An die Freude'1 is ze zeer 

consciëntieus behandeld. 

o t groote bezwaar tegen dit ont-

werp is de constructie; deze is zeer  zwak. e ontwerper  schijnt 

de wenken in het vorig rapport vervat, niet te hebben begrepen. 

e consolen zijn te zwaar  terwij l de constructie voor  dit gedeelte 

niet uitvoerbaar  is. 

e onderbouw zoude, evenals in het ontwerp «Feestgeschenk'', 

veel beter  in steen zijn. 

e balustrade is zoowel uit een oogpunt van soliditeit als van 

zuinigheid minder  aanbevelenswaardig. Gedraaide balusters ver-

dienen de voorkeur. Tegenover  de hoogte der  attiek is het over-

stek van den luifel te groot en het dak te flauw van helling, 

zoodat de silhouet der  tent in uitvoering een gedrukten vorm zoude 

verkrijgen . 

t ontwerp is overigens flink geteekend en geeft blijke n van 

een vaardige hand. 

e begrooting is zeer  oppervlakkig. t ontwerp zoude in uit-

voering beduidend meer  kosten. 

e Jury stelt voor  het ontwerp : «Feestgeschenk"  tot uitvoering 

aan te bevelen, in bedenking gevende in plaats van hout, met de 

vereischte wijzigingen in de détails, ijzer  en zink aan te wenden 

en het ontwerp «An die Freude"  met de premie te bekronen. 

, 

 E

t rapport der  Jury over  de ingekomen antwoorden op de 

eerste prijsvraa g voor  deze muziektent, waarin werd voorgesteld 

aan de ontwerpers van bovengenoemde plannen, in engere con-

currenti e de gelegenheid te verschaffen gewijzigde ontwerpen in 

te dienen, is opgenomen in het  N°.

van  Juli

t thans ten slotte bekroonde ontwerp «Feestgeschenk"  is 

door  den heer  J. F. . Frowein, te 's Gravenhage, ingezonden. 

Ontwerper  van het plan »an die Freude", is de heer . , 

eveneens te 's Gravenhage. 

Te n zal een nieuwe overdekte boter- en groentemarkt 

worden gebouwd. 

e photografische afbeeldingen van de Egyptische monumenten 

en bas-rcliefs, aanwezig in hel Nederlandsch m van oud-

heden te , zullen in vier  groot folio formaatportefeuilles 

worden uitgegeven. Elke portefeuille zal  afbeeldingen bevat-

ten, waarvan 5 ter  grootte van  bij . en 15 van 28 bij 

. Elke portefeuille zal ƒ  kosten, het geheele werk met 

 photo's /

e afbeeldingen worden vervaardigd door  den heer  J. Jessurun 

de , te Amsterdam. 

Van wege de vereeniging «Nijverheid"  te , zal in 

het voorjaar  van  aldaar  eene tentoonstelling van gastoe-

stellen worden gehouden. 

e heer y heeft eenige dagen geleden zijn beurs-

plan aan Burgemeester  en Wethouders van Amsterdam ingediend. 

n een begeleidend schrijven worden de grondslagen medege-

: deeld voor  eene overeenkomst, volgens welke een naamlooze 

vennootschap bereid is de beurs te bouwen, zonder  bezwaar  van 

de gemeentelï i iancièn. Na  jaren gaat dan het gebouw in onbe-

! lasten eigendom over  aan de gemeente, die onmiddellij k na de 

indienststelling der  beurs reeds in het genot komt van een ge-

deelte der  winsten, namelijk zoodra meer  dan  pCt. van het 

maatschappelijk kapitaal wordt gemaakt. 

Aan Burgemeester  en Wethouders zijn overgelegd een uit -

voerige situatie, de plattegronden der  verschillende verdiepingen 

' en schetsen van de gevels, in Nederlandsche renaissance stijl . 

Ontwerper  dezer  plannen is de architekt Jan Springer. 

, VACANT E , ENZ. 

r  Z. . zijn met . benoemd: tot ingenieur  van den 

Waterstaat ie kl . de heeren W. Verwey Az. en C. de Bruyn, 

thans ingenieurs  kl. , met handhaving van het aan eerstge-

noemde verleend onbepaald verlof; en tot ing.  kl. , de heer 

N. A. . van den Thoorn, thans ing.  kl . 

e heer  F. A. t te , hebbende het diploma 

van opzichter  van den waterstaat hier  te lande, is benoemd tot 

opzichter  klasse van den waterstaat en de openbare werken 

in Ned. . 

e heer , J. Eijmer , civiel-ingenieur, werkzaam bij  den aanleg 

van Staats-spoorwegen, is van Amsterdan naar m ver-

plaatst, met ingang van  November. 

. 

 Vergadering'op Vrijda g  Novem-

ber, des avonds ten  ure, aan dc

n

 Bezichtiging van bovengenoemde fabriek. 

g door  het Bestuur  over  ingekomen .stukken van het 

r  der j  en van het Bestuur  van de Vereeniging 

Art i et e te 's Gravenhage. 

 Verkiezing als lid den heer  J. C. Spakler  Jr  , bouwkundig-ingenieur, 

voorgesteld door  de heeren Jos. Th. J. Cuypers en . n GPz. 

P VA N . 

. t . C. r  van de . Bonifacius, onder 
beheer  van den architekt E. J. y te m : het bouwen 
van een zustergesticht met scholen en pastorie. Van de  inschrij -
vingen was de minste die van s te m voor

. e architekt Joh. s Jr., namens den heer 
 Boot aldaar, het verbouwen van een perceel, gelegen -

weg e inschrijv .  Stigter  aldaar  voor  f

 Fabriek van l . 
 voor  Plafond-en Wand-

bepleistering. 

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

, . 
„CARBOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

e Portland-Cement-Fabriek van 

te Viniinrliiiri F bij  liii-hrii-l i a d .

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid cn deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  labriek;  vaten per  j.iar . 
s in de voornaamste steden. 

, 
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Gouden 
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Groote voorraden.

vau Z . . N . 

?

Specialitei t in PIERRE ORNÉE. 

Bekroond met Eere-d ip loma, (hoogste 
o n d e r s c h e i d i n» op do e 

tentoonstel l ing van bouwmate-
r ia le n te Gron ingen i n 1886. 

Monsterstukke n en afbeeldingen worden 
op banco aanvrage toegezonden. 

 H. H.

W.  WEIJNTJES, 
Singel 514 b./h. n Amsterdam 

Special i teit i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 

. 

Agent vooi n .

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

 te  leveren: 

= N O T A ' S = 

op naam gedrukt. 

Zie model verzonden bij  Weekblad N ° .

Systeem  &  POST. 
T E , )

Zelfregulerend e Stoomverwarmin g onder lage drukkin g 
met ventilatie , 

J V A N 'S S N OP T . — 

Vertegenwoordige r D. S. . KALKER , Amsterdam . 
Telegram-adres N . Telephoon N». 858 

a  175 per  stuk, voor  eiken verlangden jaargang. 
E N  VA N  &  ZOON. 



Op g den zo*'" "  November  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te
van: 

Bestek N°.
t makon van een kop lad in g en 
het verr ichten van daarmede 
i n verband staande werken op 
het station

Begroot ing f
e besteding geschiedt volgens S  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

S te  is op  aanvraag 
(per  brief! aan genoemd Centraalbureau lAfd . 
Weg en Werken) te bekomen, tegen beta-
ling van

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

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den den  November  na aankomst 
van trein

, den  November

The St. Pancras n Work 
Company, . 

 E N 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
International e Landbou w Tentoonstellin g 

te Amsterdam . 1884. 

alwaar  een Sta l en Bo x op ware 
grootte te bezichtigen is. 

Geïllustreerd e Cnt;ilo<riissi'l l op 
it >i  vr mre. 

. . leveren : 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

W E G VA N E -

 TOT G . 

Vertegenwoordig t (II UI EDE PIES & Co. Parijs . 

e  genaamd Porte . 

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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
zijn in bijna alle voorname plaatsen van  in 
werkingte zien.

' S 

 L " .

. 

 C T BAV.E  S 

W i l l III.. ASPHAL T 

. 
Gecomprimeerd e Asplinltwegei i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asnlialt -

Hastie k voo r Trottoirs , Skating-llinks , Mout vloeren . Kelders , Kolf - en Kegel -
banen , Winke l eu Magazijnvloeren . Gangen . Veranda' s Brug - en Itakbe -
(lekkingeii , Heton Fiiiideeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

 3,

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

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

Prim a Engelsche , merk Waï lsend, 
van uitmuntende kwaliteit  en tegen concurreerende prijzen. 

 Billijk e  en 
vrachten.

E T & O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. E8NER te Londen , 

 en 
, 

alsmede
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G.J. Vincent &C'. 
, 

-

G Amsterdam

 Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 

Steeds voorhanden N 
PA N U V EN.

E. 

Plannen. Teekeningen, enz. 

WEGNER & MOTTU. 

> f 17 NOVEMBE R 1888. 

. . J. . . Prof. E. . . E F 
C , F. J. . T J . S . 

t
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 e 

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

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

: n betreffende de . — e Ten-
toonstelling. — Over  de verantwoordelijkheid van architekten, door 
Alestes. — Bij  de plaat. — Verslagen der  afdeelingen, 's Gravenhage 
 November, n  November  — Prijsvragen. — -
zonden. — e berichten. — Afloop van aanbestedingen. — 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Gemeentehuis te . 

N E 

E . 

n het gebouw der , wordt op Zondag 
 November eene  geopend van teeke-

ningen, photographiën eu gipsmodellen, betrekking heb-
bende op eenige der  bouwwerken die in de laatste jaren 
zijn ontworpen en uitgevoerd door  den heer  J. van 

, e bij  het e van 
Binnenlandsche Zaken. *) 

e tentoonstelling is dagelijks geopend van  tot  ure. 
n der j  hebben vrijen toegang. e 

toegangsprijs voor  het publiek is  cents. 

oor  de tentoonstelling die in dit 
nummer  van het

 wordt aangekondigd, 
wensch ik een denkbeeld te 
geven van eenige der  bouwwer-
ken, die in de laatste jaren door 
mij  werden ontworpen en uit-
gevoerd. 

t uitzondering van ettelijke rivisieteekeningen, dien-
den alle teekeningen voor  de uitvoering; dit is ook het 
geval met de gipsmodellen. 

n leze het in dit blad voorkomende opstel: e tentoonstelling. 

e heer  Berden bewerkte de teekeningen voor  de 
decoratiën, de acht cartons voor  gebrand glas in de 
zaal van den Commissaris des s te Assen; de 
schetsen voor  de fresco's in de Statenzaal aldaar  en het 
figuur  in de dessus de porte van het m in het 
Boerhaave m zijn van Prof. G. Sturm. 

e heer  Florack, van Amsterdam, heeft naar  de hem 
verstrekte teekeningen de fresko schilderwerken in de 
gemelde Statenzaal uitgevoerd; verder  is de polychromie 
in de Gouvernementsgebouwen te Assen in papaververf 
geschilderd door  den heer a te Groningen. e 
hem daarvoor  gegeven werkteekeningen zijn voor  een 
gedeelte aanwezig. 

e heeren te Poel en Stoltefus en de heer  E. Bour-
gonjon te 's Gravenhage en de heer  F. Stoltzenberg te 

d voerden de beeldhouwwerken aan de ver-
schillende gebouwen uit, en door  de firmas gebs. -
stein te Utrecht en van t te n werden naar 
de hen gegeven teekeningen tegels gebakken, waarvan 
eenige monsters zijn tentoongesteld. 

Op dezelfde wijze werd het mobilair  gemaakt, en onder 
hen die dit met zorg uitvoerden, mogen de firma van 

n en de Quellinusschool genoemd worden. 
n mijne vakgenooten eveneens iets van de door 

hen uitgevoerde bouwwerken in het Gebouw onzer 
j  te zien geven, zal allengs een overzicht 

worden verkregen van wat in de laatste jaren op het 
gebied der  architectuur  in ons land is tot stand gebracht. 

e den stoot te geven, was mijn doel. 

 Nov. iSSS. 
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 Nouvelle Jurisprudence et Trait e pratique sur  la responsa-

bilité 1 des architectes, ingénieurs etc. par  ü. , Paris

.

 Guillouard . Trait é du contrat de louage  pag. 368: si 

l'entrepreneur  conimet des mal-facons, il y aura alors vis a vis 

du propiiétair e  l'entrepreneur  qui 

a mal execute, l'architecte qui a mal surveillé, et qui, avec un 

peu plus de soin, aurait empeché les mal-facons, 

2S2 



Wel is het tijdsti p hier  aangebroken een woord van 
hulde brengen aan de n die het rapport samen-
stelden, voor  de uitmuntende en systematische wijze 
waarop het onderwerp, op ongewoon terrein, is uitge-
voerd, en voor  de nauwkeurigheid waarmede bronnen 
zijn bestudeerd. A

e plaat bij  dit nummer van het Weekblad gevoegd 
is eene reproductie van het bekroonde antwoord op de 
prijsvraag, in het vorige jaar  uitgeschreven door  het 
Gemeentebestuur  jvan , voor  een Gemeentehuis 
aldaar. 

t ontwerp is vervaardigd door  den heer  A . van . 

N VA N . 

 November n verband met het gesprokene 

bij  de opening van de eerste vergadering, wijdt de Voorzitter 

eenige hartelijk e woorden aan de nagedachtenis van den heer 

J. van h Jr.. daarbij  zijn afsterven betreurende en wijzende op 

hetgeen hij  voor  de Afdeeling steeds gedaan heeft. e woorden, 

waarmede alle de aanwezigen zich vereenigden, maakten blijk -

baar  een diepen indruk . 

Een paar  voordeurpaneelen, met de hand geschaafd, werden 

door  den heer  van n vertoond als zijnde op diens fabriek 

bewerkt, waaruit men eenstemmig tot de overtuiging kwam dat, 

in strij d met hetgeen tegenwoordig niet zelden beweerd wordt, 

er  toch werklieden zijn die inderdaad onberispelijk werk leveren. 

Onder de ingekomen stukken behoorde o. a.: 

t rapport der  Jury van de ingekomen ontwerpen op de in 

Apri l jl . door  de Afdeeling uitgeschreven prijsvragen. e Com-

missie van beoordeeling. ingevolge Art .  van het programma 

door  de mededingers aangewezen, bestond uit de heeren C. n 

en N. van der  Waaij  beiden te Amsterdam, met den heer  W. B. 

van , aan die heeren door  het bestuur  toegevoegd. 

Na ballotage van een niouw lid , met algemeene stemmen aan-

genomen, geeft de Voorzitter  het woord aan den heer  W.  van 

d tot het houden eener  voordracht, zijnde; »

Achtereenvolgens deelde de spreker  een en ander  mede over 

de wonirgen der , Egyptenaren, Grieken en , 

behandelde daarna de woningbouw in , in Spanje en in 

Engeland, om ten laatste meer  uitvoerige beschouwingen te geven 

over  die in ons eigen land. 

Onze huizen onderscheidden zich in de i6<-' eeuw door  eigenaardige 

indeeling; de kamers misten in den regel behoorlijk licht, alles 

ging trap op en fap af, men vond er  zoogenaamde insteek-

verdiepingen, pothuizen tegen de gevels en tal van kleinere of 

grootere gemakken, die men wel ongemakken zou kunnen noemen. 

Vochtige kelders werden in massa's gevonden. Zoo kwam spreker 

tot het  gedeelte of

n t van het jaar  werd te Parijs, na de stormachtige 

dagen van  de eerste steen gelegd van de

e strijd , gevoerd door  de proletariër s en burgers, waarbij  de 

eerste werden verslagen, had de zegevierende parti j  doen besluiten 

tot verzoening met de overwonenen en over  te gaan tol de boven-

vermelde stichting. 

e uitkomsten waren echter  bedroevend; de Fransche werkman 

kon zich niet vereenigen met het denkbeeld, als 't ware gekazer-

neerd te zijn en zocht liever  zijn verblij f in de buitenwijken. 

Op het voorbeeld van , alwaar  men in  een 

aanvang maakte met het bouwen van arbeiderswoningen, wer-

den door  fabriekanten te Parij s en in de Provincie woningen 

voor  den werkman opgericht en wel op terreinen bij  hunne fabrieken 

gelegen. 

e oprichting, de wijze van verhurin g en den aard dier  bouwingen 

werden uitvoerig besproken, hetgeen niet minder  het geval was 

met die te , eene bloeiende fabriekstad in de Elzas, 

alwaar  de heer  Jean n kan worden beschouwd als de grond-

legger  en schepper  van de

Vervolgens deed de heer  van d nog verschillende mede-

deelingen omtrent het oprichten van de arbeiderswoningen in 

Pruissen, vergat daarbij  niet te wijzen wat door  den grooten 

indtis.rieel p te Essen op dit gebied is verricht en sprak 

van de pogingen in de bedoelde richtin g in het jaar  onder 

leiding van den heer  C. W . n gedaan door  de

 welke j  evenwel geene 

gunstige uitkomsten opleverde. 

Een zeer  treuri g tafereel werd opgehangen van den toestand 

der arbeiderswoningen in , waarin evenwel in de laatste 

jaren krachtige en welgeslaagde pogingen ter  verbetering werden 

aangewend. 

a behandelde spreker  de arbeiderswoningen in Zweden, 

Noorwegen, n en België 

Eindelij k genaderd op eigen bodem, werd eerst een zeer  be-

langrij k en nauwkeurig overzicht gegeven van alles wat op dit ge-

bied in Amsterdam is toi stand gekomen. e toestand was daar  ge-

lij k in vele andere van onze groote steden inderdaad allertreurigst . 

Omstreeks  is daarin allengs verbetering gekomen en werden 

in verschillende gedeelten der  stad groote blokken arbeiders-

woningen opgericht. 

n de heer  van n op dit gebied te t heeft ten 

uitvoer  gebracht, bleef niet onvermeld en vooral werd ook gewezen 

op de even doelmatige inrichtin g als aangename ligging. 

Omtrent 's Gravenhage werden ten laatste zeer  uitvoerige mede-

deelingen gedaan, waaruit overtuigend blijk t dat ook hier  in de 

laatste jaren veel is en nog wordt gedaan in het belang van den 

werkman. r  teekeningen van verschillende arbeiderswoningen, 

zoo van hier  als elders, vooral ook met betrekking tot de in-

deeling der  woningen, verhoogde de spreker  het genoegen waar-

mede de ditmaal bijzonder  talrijk e vergadering de even uitge-

werkte als hoogst belangrijke studie met onverdeelde aandacht 

volgde. r  den Voorzitter  iverd hem dank gebracht voor  zijne 

leerzame mededeelingen. 

Gevorderd zijnde tot het laatste punt van de agende. las de 

Secretaris het rapport voor  van de Commissie van beoordeeling 

van de ingekomen antwoorden op de prijsvragen. 

t bleek dat de Commissie voorstelt; 

Toe te kennen voor  de  prijsvraag, aan het ontwerp met het 

motto  de uitgeloofde prij s van / — met getuigschrift, 

en aan dat met het motto  alleen het getuigschrift; en voor 

de  prijsvraa g aan het ontwerp met het motto »

 de uitgeloofde prij s van ƒ — met getuigschrift; terwij l 

dat met het motto  volgens haar  voor  geene bekroning in 

aanmerking kan komen. 

e heer  G. J. , Onder-voorzitter, reikte daarna op ver-

zoek van den Voorzitter  de prijzen aan de bekroonden uit, zijnde 

de heeren A. W. van n en VV. . Brückman voor  het ont-

werp  de heer . . , voor  dat met het motto 

 en de heeren W. . Brückman en A. W . van n 

voor  dat met het motto

 November e Voorzitter  J. E . G. Noorden-

dorp, opent op het bepaalde uur  de vergadering en richt daarbij 

het woord tot de nieuw aangekomen leden, die voor  de eerste 

maal in de vergadering der  afdeeling tegenwoordig zijn ; hij  ver-

heugde er  zich in, dat zij  tot de afdeeling zijn toegetreden en 

koesterde de beste verwachting omtrent hunnen ijver  om mede te 

werken tot haren bloei en bijgevolg tot het streven der -

schappij, namelijk de bevordering der  bouwkunst. 

e notulen der  vorige vergadering werden gelezen en vastge-

steld, waarna de ballotage plaats had van den heer  A Ooiman, 

aannemer alhier, die tot resultaat heeft, dat die heer  is aangenomen. 

e Voorzitter  ziet tot zijn leedwezen zich verplicht, zijne teleur-

stelling te kennen te moeten geven over  het geringe bezoek, dat 

de leestafel te beurt valt. e nuttige inrichtin g toch bevat een 

tal van tijdschrifte n en bladen over  bouwkunst en industri e en 

bover.dien belangrijk e en dikwij s kostbare' werken, die door enkele 

leden bij  afwisseling tijdelij k ten behoeve der  leestafel worden 

afgestaan; doch zoo gering is het gebruik dat er  van gemaakt 

wordt, dat het meeste van de tafel wordt verwijderd zonder  dat 
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er  zelfs inzage van genomen is. t nadruk wijst de Voorzitter 

dan ook met vernieuwing de jongere leden er  op, dat zij  hier  een 

schoone gelegenheid vinden om hunnen vrijen tij d nutti g en aan-

genaam aan tc wenden. 

Alsnu werd in behandeling gebracht een ingekomen missive 

van het hoofdbestuur  van November  begeleidende een aan-

tal vragen ter  beantwoording aan de afdeeling aangeboden. t 

voorstel van den Voorzitter  om een commissie van dri e leder, te 

benoemen, die belast zal zijn om de gestelde vragen te onderzoeken 

en de afdeeling daaromtrent te dienen van advies, wordt na eenige 

discussie aangenomen. Tot leden dier  commissie werden bij 

stemming aangewezen de heeren Noordendorp, r  en . 

Verder  deelde de Voorzitter  mede, dat bij  hem en den Secretaris 

is ingekomen een missive van het bestuur  der  vereeniging »Art i 

et e te 's Gravenhage, behelzende de uitnoodiging om de 

door genoemde vereeniging uitgeschreven vergadering bij  te wonen, 

waarin een door haar  aangeboden ontwerp-leiddraad tot het af-

leggen van proeven van bekwaamheid in het ambacht zal worden 

behandeld. e zaak verdient ten zeerste de aandacht en mocht 

aan de uitnoodiging geen gevolg kunnen worden gegeven, dan 

zal allerminst gebrek aan belangstelling hiervan de oorzaak zijn. 

e heer  J. t erlangde nu het woord en deed eenige mede-

deelingen over  de inrichtin g van lichtgasfabrieken en over  de 

vervaardiging van dit gas. Tot voorbeeld daartoe had spreker  ge-

kozen de sinds korten tij d in werking gestelde fabriek bij  het 

gesticht . t behulp der  teekeningen van deze 

fabriek slaagde spreker  er  in een duidelijk e voorstelling te geven 

van haren bouw, van de inrichtin g der  retorten en van tal van 

zaken, die moeten dienen om de fabriecatie te volmaken. 

e hierop volgende pauze werd besteed aan de bezichtiging 

der door  het hoofdbestuur  toegezonden antwoorden op de prijs -

vragen van  Evenals vorige jaren was reeds met verlangen 

deze expositie verbeid, doch minder  bevredigend dan toen was 

de indruk , die zij :1 de beschouwers maakte. 

e vergadering werd voortgezet met een beschouwing door 

den heer . . Faber  Jzn. over  nieuwe vindingen voor  toestellen 

tot ontkoppeling van vee. e beschrijving dezer  toestellen in een 

h tijdschrif t had de aandacht van den heer  Faber  getrokken 

en hij  bewees ongetsvijfeld dc vergadering een groote dienst met 

de duidelijk e verklarin g di<;r  ontkoppelingen. e uitvinders, de 

heeren Wilhelmsen en Zieze, hebben zich ten doel gesteld om 

door een enkele beweging van een hefboom of een kwartwente-

ling aan een ijzeren stang terstond twinti g stuks hoornvee van 

hunne verbindingen op den stal te bevrijden. e inrichtingen 

konden in vele opzichten doelmatig worden geacht, vooral voor 

stallen zooals die in d en in sommige streken van ons 

vaderland in gebruik zijn. Voor  de Friesche en e 

stallen zouden deze inrichtingen bezwaarlijk kunnen worden toe-

gepast. Naar  aanleiding hiervan ontspon zich een vri j  levendige 

discussie, waaruit bleek dat de spreker  een belangrijk onderwerp 

onder de aandacht der  aanwezigen had gebracht en tevens de 

wenschelijkheid in het licht trad om het tot een punt van ernstig 

onderzoek te maken, welke verbeteringen hiertoe, inzonderheid 

aan de Friesche stallen, zouden zijn aan te brengen. n Friesland 

wordt het vee zoodanig op den stal gebonden, dat het in geval 

van brand niet mogelijk is het in korten tij d te bevrijden, waar-

door  dikwijl s veel schade wordt geleden. 

e Voorzitter  bracht den dank der  veigadering aan be beide 

sprekers, waarna deze door  hem wordt gesloten. 

e Jury door U uitgenoodigd ter  beoordeeling van de inge-

komen antwoorden op de door u uitgeschreven prijsvraa g in het 

jaar t inrichten van de p of een gedeelte 

daarvan tot ontspanningsoord enz.» heeft naar  aanleiding van haar 

onderzoek gehouden in een bijeenkomst op  Oct. jl. , de eer  u 

het volgende rapport over  te leggen. 

r  u werden ons in handen gesteld acht ontwerpen met de 

motto's: 

 'tl s geen offer  wat men brengt, 

Al s men 't algemeen iets schenkt. 

 Critie k bouw op, verlaag  r.iet tot sloopwerk. 

 Nederland. 

 Gluck auf. 
t roest. 

 Toekomst. 

 8. O. 

Wat de beoordeeling dier  ontwerpen meer  bepaald met het 

oog op den aanleg betrof, meende de Jury alleen die ontwerpen 

tot bekroning in aanmerking te mogen nemen, waarbij  zoo min 

mogelijk aan den aanleg van de p zelf behoefde te 

worden veranderd. 

e ontwerpen, die door  ons als te weinig rekening houdende 

met de voorwaarden van het programma, het eerst werden ter 

zijde gelegd en voor  geene bekroning in aanmerking konden 

komen zijn :

Noch voor  den aanleg, noch voor  de architectonische oplossing 

kan dit ontwerp voor  kekroning in aanmerking komen. 

e gevels missen alle artistieke opvatting, het geheel is voor 

de omgeving te weinig pitoresk gedacht en de behandeling der 

teekeningen is beneden het middelmatige. 

. t ontwerp van den aanleg is niet bevredigend. e archi-

tectonische opvatting van het geheel is niet gelukkig, een dergelijk 

gebouw past minder  in een park maar  zoude op een boulevard 

of plein beter  geplaatst zijn. 

e groepering van de verschillende onderdeelen van het ge-

bouw is zoo gekozen, dat het uitzicht van daaruit in het park 

zooveel mogelijk wordt belemmerd. r  een onjuiste plaatsing 

 van het hoofdgebouw ten opzichte van de bijgebouwen zijn de 

fraaiste uitzichten betimmerd; ook de indeeling van den platten 

grond heeft weinig verdienste. 

e plaatsing van het gebouw is op de situtie-tee-

kening niet duidelij k aangegeven, men moet er  naar  raden wat 

de' ontwerper  eigenlijk bedoelt. 

e teekeningen zijn onvoltooid. e indeeling van het plan is 

niet onverdienstelijk maar  het geheel is te grootsch opgevat en 

mist het landelijk karakter , dat met het oog op de omgeving 

wenschclijk is. 

O. e aanleg is zoo ongunstig mogelijk. e plaats van het 

gebouw is verkeerd gekozen, te veel groote boomen zouden daar-

door moeten worden opgeofferd. 

e silhouet van het gebouw is niet onverdienstelijk, de indeeling 

is gebrekkig, de vele corridor s en binnenplaatsen zijn bij  zulk een 

gebouw oimoodig en niet gewenscht. e behandeling van de 

teekeningen is al te rchetsachtig. 

 Voor  den aanleg geeft dit ontwerp dri e oplossingen 

A , B en C. ~ 

n plan A en B is het verkeer  tusschen e g en 

den t te veel afgesneden. e plaatsing van het gebouw is 

echter  niet slecht gekozen en de belemmering in het verkeer  zou 

kunnen worden vermeden indien men den weg liet doorgaan en 

alleen bij  feestelijke gelegenheden eene tijdelijk e afsluiting maakte. 

e vorm van den bestaanden vijver  is zonder  rede veranderd en 

daardoor  niet fraaier  geworden. e geprojecteerde verbindings-

wegen verdienen in elk geval met het oog op de boomen gewij-

zigd te worden. 

e oplossing in plan  biedt het voordeel, dat het gebouw dicht 

bij  de stad is gelegen; maar  het is te dicht bij  den weg geplaatst. 

e indeeling van het gebouw heeft geen groote verdienste, de 

vier  koepels zijn zwaar  en niet gemotiveerd. 

t ontwerp voor  den aanleg is niet geslaagd, er 

is geen rekening genoeg gehouden met den bestaanden toestand 

ofschoon de plaats van het gebouw overigens goed is gekozen. 

e architectonische oplossing kan niet gelukkig genoemd worden, 

het gebouw heeft niet het karakter  waarvoor  het bestemd is, de 

ingang aan de wegzijde is bekrompen. e gevel past goed in de 

straat eener  groote stad, maar  niet in eene landelijke omgeving. 

Er zijn te weinig waranda's ontworpen olschoon de gevel aan de 

parkzijd e het best geslaagd is. 

e bestaande aanleg is niet geschonden, de plaats 

van het hoofdgebouw is goed gekozen, die der  beide paviljoens 

echter  niet. 

t ronde waterbassin is niet goed gelegen met het oog op 

het hooge terrein en ongeschikt van vorm. 

e indeeling van het gebouw heeft weinig verdienste ofschoon 

de vele waranda's goed gelegen zijn. e gevel aan den weg is 



met het oog op de omgeving niet gelukkig geslaagd, de twee 

hooge torens zijn daaraan misplaatst. 

«V

t ontwerp geeft blijken van talent. 

Ofschoon het geheel met het oog op de eischen van het pro-

gramma te veel geeft en te grootsch voor  het doel is opgevat, 

hebben de verschillende architectonische ontwerpen groote ver-

diensten. 

Ofschoon de indeeling van het gebouw minder  gelukkig ge-

slaagd is, zijn de gevels verdienstelijk. t wekt bevreemding en 

het is te betreuren dat de ontwerper  ondanks den omvang van 

zijn ontwerp, geene behoorlijke doorsnedeteekening heeft gegeven 

die een inzicht geeft van de zamenstelling en het karakter  der 

binnenordonnantie. 

Ook uit de teekeningen der  bijgebouwen blijk t voldoende de 

artistieke ontwikkeling van den ontwerper, 

Alleen het ontwerp der  overbrugging is gezocht en de opvatting 

daarvan niet aanbevelenswaard. 

Wat den aanleg betreft is de bestaande p te veel 

opgeofferd aan het gebouw en de bijgebouwtjes. 

e uitvoering der  teekeningen verdient alle lof. 

Ofschoon dit ontwerp, vooral wat den aanleg betreft, niet ge-

heel beantwoordt aan de voorwaarden van het programma, heeft 

dat ontwerp, wat het architectonische gedeelte betreft, zooveel 

verdienste en is er  zooveel goeden arbeid geleverd, dat de Jury 

meent u te moeten voorstellen, de uitgeloofde prij s van  iooaan 

dit ontwerp toe te kennen. 

e ontwerpen  en »  komen beiden in 

aanmerking voor  de uitgeloofde premie. 

n het omwerp  is de aanleg van plan  zeer  goed 

indien het pad blijf t doorgaan, terwij l plan B. minder  gelukkig 

is. n plan  kan het gebouw iets worden verschoven van uit de 

p en dan is de plaats van het gebouw goed, mits het 

geprojecteerde pad door  de p vervalle of gewijzigd 

worde; men ontzie meer  de boomen dan het hertenhok. 

e architectonische oplossing is echter  minder  gelukkig als in 

het ontwerp t roest, waar  ook de aanleg niet onverdienstelijk 

is. e overwegtngen leiden de Jury er  toe u voor  te stellen aan 

beide ontwerpen  roest en  elk een premie van 

f  toe te kennen. 

J. . S T O E  Az., 

J. E. V A N N . 

E . , 

, 

 A. . 

November

t ontwerp: »'/  enz."  waaraan 

de prij s van ƒ  is toegekend, is vervaardigd door  den heer 

J. A . G. van der  Steur, Bouwkundig r  te . 

n plaats van de uitgeloofde premie, groot ƒ  werden twee 

premien elk van gemeld bedrag toegekend, de eene aan het ont-

wern  Toekomst''' van den heer  J. van den Ban, architekt te 

, de andere aan het ontwerp  van den heer 

F. . Welsenaar. architekt te . 

)  N. 

t bevreemding zag ik het antwoord op vraag 95 in het 

 van  October . Naar  mijne opvatting 

is het maken van ramen met mat of ondoorzichtig glas of andere 

ondoorzichtige materialen geoorloofd: in Art . 695 en 696 van het 

Burgerlij k Wetboek wordt van uitzichten of vensters gesproken 

maar  niet van het materiaal waarvan muren of scheidingen 

mogen gemaakt werden. Wanneer  dus een muur  of scheiding 

gemaakt wordt met toepassing van een of ander  doorzichtig mate-

riaal dan kan, dunkt mij , daartegen geen bezwaar  bestaan, mits 

men maar  zorgt daarin geen openingen te maken. e opmerking 

dat bij  het breken van glas er  wel uitzicht bestaat is naar  mijne 

opvatting minder  juist, evengoed kan men hetzefde zeggen wan-

neer  men een muur heeft waarin men een gat breekt; het is 

dunkt mij  alleen noodig in aanmerking te nemen hoedanig de 

toestand op het oogenblik is en niet wat de gevolgen eener  han-

deling kunnen zijn. 

t achting, 

Naar  aanleiding van het door  den heer r  geschrevene in 

het  van  November  moet ik in 

de eerste plaats doen opmerken, dat mijn doel niet is geweest: 

wantrouwen te wekken in bestaande inrichtingen. e door  den 

heer . aangehaalde liggen ook geheel buiten de door  mij  be-

doelde en in mijn schrijven genoemde vakken, die aan de ambachts-

scholen worden onderwezen. 

Of de conclusie juist is, dat ik niet genoeg op de hoogte ben 

van hetgeen over  de zaak geschreven is, omdat ik de waarde van 

het leerling-contract in twijfe l trek, laat ik aan het oordeel van 

den heer  zelve over. 

n bezwaar  over  het ontbreken van controle over  de deug-

delijkheid van het onderwijs wordt in zooverre opgelost, dat te 

goeder  naam bekend staande instellingen voorlichtin g zouden 

kunnen geven, omtrent de plaatsen waar  goed onderwijs gegeven 

wordt. r  is  noodig. de scholen sluiten immers 

ook geen contracten. 

l ontvangen van loon zal zeker  het contractenstelsel in de 

hand werken, maar  dat het in het algemeen noodig is om de 

leerling zich meer  op zijn vak te doen toeleggen, geloof ik niet. 

l ik gekant, zelfs erg gekant zou zijn tegen de werkplaats, 

kan de heer . niet bedoelen. s de werkplaats is doel, het 

onderwijs in school of werkplaats middel. 

t het door  mij  gegeven beeld somber  van kleur  is, zal wel 

mij n schuld zijn; ik ben niet spoedig te vreden. t evenwel de 

jonge leerling in de werkplaats moeielijker  zal leeren dan in de 

school, al komen er  in de werkplaats geen «onzinnige handelingen" 

voor, blij f ik gelooven. 

r  mij  eene onverdiende veroordeeling der  ambachtsscholen 

aan te wrijven , maakt de heer . van de uitzondering regel. 

Ook ik ken, meen ik, goede resultaten van de ambachtsscholen. 

Zelfs ken ik patroons die niet aan dergelijke inrichtin g hunne 

opleiding hebben genoten, aan wie ik gaarne den leerling toe-

vertrouwd zou zien. 

t moet mij  ten slotte van 't hart, dat het mij  zeer  verwon-

derd heeft, een oordeel als van den heer . over  mijn schrijven 

te moeten lezen. Wi j  ijveren toch voor  hetzelfde doel en wenschen 

beiden niets liever  dan eene ontwikkelin g der  bouwvakken, zooals 

zelfs de schrijver  van »een gildehuis''  zich nauwelijks gedroomd 

zon hebben 

 November

B  N N EN N C E . 

n r  hoopt de maatschappij  te 

Amsterdam het halve eeuwfeest van haar  bestaan feestelijk te 

herdenken. 

l e Nederlandsen m in het voorjaar 

van  weder  eenen meubelwedstrijd met tentoonstelling op zoo 

uitgebreid mogelijke schaal te houden, en we! te Amsterdam. 

P VA N . 

,  Nov. t bijbouwen van een machinegebouw enz aan 
de j  te Nieuwer-Amstel, onder  beheer  van den architekt 
W. t Gz., G. n ƒ

 Nov. t bouwen van, een winkelhuis met boven-
woningen op den m hoi k Vischsteeg, onder  beheer  van den architekt 

n l'.Gzn.  l.endering aldaar

Bouwkundig Teekenaar. 
r  een architekt wordt, om onmiddelijk 

in dienst te treden gevraagd, een bekwaam 
 goed kunnende detailleeren en 

ornamentteekenen, zoo noodig zelfstandtg 
ontwerpen, voorloopig salaris /'  p. m. 
Opgave waar  men werkzaam is geweest, in 
te zenden onder  het motto  aan 

e . . , Amst. 
NB. Getuigschriften, leekeningen, enz., 

worden  ingewacht.

een bekwaam
om dadelijk in dienst te treden, waarschijn-
lij k voor  korten tijd . Prieven franco letter 
S. , bij .

t  Amsterdam.

(Systeem E ) Amsterdam, 

Deze warinwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 

beveel t zic h aan in de volgend e geplaatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 

 5 toestellen, de 

. . )  &

; .

 toestellen. , Vossius-

straat. — e . W . , (huis).  A . , (huis). — . 

. , (huis). -

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

e . , (huis). — .  (huis). — 

 & . (kantoren). 

. , (villa). 

e . C. , (vill a ) 

, , (villa). 

e . ƒ. . W.  (huis, n Copes van Cattenburg.) 

, Weteringschans. , Plantage. — 

, Prins , (6o kamers). — de .

, (kantoren). , t (huis). — 

e Bingerden). 

e . , (huize de Cloeze). 

e r  J. , d . (

a .  W. F. , (villa). 

e . J. , , (huis). 

e . P. , '.villa) . 

. , Architect . 

 &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

15000 W 

. . leveren. 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 

 te  Kl in isc h Ziekenhuis , groo t 

e .  J. , (villa). 

 Baron

Th. A. E , d t . 

1 T  O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS F. EBNER te tonden , 

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

. 
 vooi n .

,, A.Jandges

6-11 
35 

breedte, 

dikte . 

0.,

te T 

engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtinge n 

Tuigkamer-ttenoodigdheden , 

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

 en

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

N en . 

 N°.

n te bezichtigen in het
 van de

 en St. Anthonie Breestraat C

e n 
American  Company, 

voor , Ziekenhuizen, - en 
Fabrieksgebouwen 

m u n t e n u i t d o o r : 

Her eischen ff een boring in den grond, 
in werking te zien, 

 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 
te

in het ,
in het l du Passage,

Generaal Agenten: 

t

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 , o m d at h et h o ut 

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,

 L " .
u tto <tei* n vil  <le Val Travers. 

 3. 

E . \ VIII III, T 

Gecomprimeerd e Asphaltwejre n en dit o Dorschvloeren . Werken in Asplialt -
Mastie k voo r Trottoirs , Skatiug-Kinks , Moutvloereu , Kelders , Kolf-e n Kegel -
banen , Winke l en Magazijnvloeren . Gaugen Veranda' s Drug - en Dakbe-
dekkingen , Keto n Fuiideeriiigeii , Stallen , enz., enz,, enz. 

( G r o e n e b u r g w al No. 2 4.) 
t Bestuur  der  School brengt aan Belanghebbenden ter  kennis, dat tot  8. 

nog gelegenheid bestaat tot het  op de School. 
e n worden gegeven gedurende  avonden per  week en vangen des avonds 

te  uren aan. 
t Onderwij s omvat:

t Schoolgeld bedraagt /  voor  hen, die alle n volgen; f  voor  hen, die 
alleen de mondelinge n bijwonen, en ƒ  voor  hen, die slechts aan de practische 

n deelnemen of alle n in de Eerite klasse volgen. 
e Cursus duurt tot ultimo . 

Zij , die als g wenschen te worden ingeschreven, gelieven zich
 S. schriftelij k aan te geven met opgaaf van ouderdom, vak en adres, bij  den 

r  der  School, den r B. W. , Blasiusstraat  of mondeling aan de 
School, alwaar de , na  uur 's avonds, dagelijks, behalve des Zaterdags, voor 
Belanghebbenden zal te spieken zijn. 

t Bestuur der , t Afdeelings-Bestuur, 
. W. , Voorzitter. C. V A N E . Voorzitter 
. . F. E , Secretaris. C. T . J. S , Secretaris. 

Amsterdam, November

GEBOUW E G VAN E J TOT G 
. 

A TE , N E TE , E , , ENZ. 
Voor het oppersen, filtreeren en verdeden van water  in gebouwen, ter  vervanging van 

de hoogwaterreservoirs.
e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 

willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van watervei deeling enz. 

 «aar dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 

y

 H.

 f

. Een hoog trasraam is nadeelig voor de op het metselwerk 

aangebrachte pleisterbekleeding. Tegen het optrekken van vocht 

wordt daarom dikwerf van andere middelen gebruik gemaakt, 

als: geperforeerde droogsteenen, glas, lood, asphalt, enz. 

Welke van deze middelen is het beste; of geeft de praktij k nog 

andere aan de hand, die de voorkeur  vermenen? 

. t veelvuldig gebruik, dat tegenwoordig gemaakt wordt 

van riolen van portland-cement, en de toepassing van het zelfde 

materiaal ook voor  beerputten, doet de vraag rijzen: welke resul-

taten men heeft verkregen door de toepassing van riolen en beer-

putten, vervaardigd uit cement en grind? 

En verder: 

a. Zijn  deze riolen op den duur  bestand tegen den invloed van 

faecaliën en andere rioolstoffen ? 

 Welke verhoudingen van cement en grind zijn uit de onder-

vinding gebleken de meest standhoudende te zijn? 

c. g is de verhouding van den prij s tusschen riolen 

van cementbeton en gemetselde riolen? 

. Welke ondervinding heeft men tot nu toe opgedaan om-

trent het gebruik van Amerikaansch greenenhout bij  gebouwen? 

. Welke ondervinding heeft men in de praktij k opgedaan 

omtrent het gebruik van carbolineum? 

V . n onzen tij d vindt de toepassing van bliksemafleiders op 

particulier e of andere gebouwen, die zich niet of slechts onbe-

duidend boven hunne omgeving verheffen, steeds in ruimer e mate 

plaats. Verdient dit navolging, of moet het niet zonder  gevaar 

voor de aangrenzende bebouwing worden beschouwd? 

. n de groote zoowel als in de kleine steden komt het niet 

zelden voor, dat gebouwen die fraaie voorgevels vertoonen, achter-

gevels of zijgevels te zien geven, die de geheele buurt ontsieren. 

Vooral is dit het geval wanneer hooge gebouwen naast lagere 

worden opgetrokken. 

Wat is hiertegen te doen, hetzij  van Gemeentewege, of door 

bouwkundigen en vakgenooten zelf? 

t is niet zeker of, ook wanneer de A. V . door de -

geering meer of minder  worden gewijzigd, deze wijzigingen wel 

zoo ingrijpen d zullen zijn, dat zij  toch nog zonder  nadeel voor de 

particulier e werken van toepassing kunnen worden verklaard. 

m doet zich de vraag voor, of het niet meer  de voorkeur 

zoude verdienen, om van wege de j tot bevordering 

der Bouwkunst een stel A .V . op te maken. 

Zoo ja, moeten deze voorwaarden dan omvatten alleen technische 

of ook administratieve bepalingen, en alleen bepalingen voor  den 

hoogbouw, of ook worden uitgebreid met die voor  waterbouw, en 

wellicht machinenbouw? 

. t het op den weg van onze j  om de uit-

gave te bevorderen van een beknopt doch volledig overzicht van 

de geschiedenis der bouwkunst in Nederland? 

Zoo ja : door  welke middelen kan zij  tot dit doel medewerken? 

. s het wenschelijk dat zij, die aan de Polytechnische school 

te t de lessen hebben bijgewoond, en met goed gevolg het 

eindexamen dier  school afgelegd hebben, in de gelegenheid wor-



den gesteld, door  middel van een tweede examen proeven af te 

leggen van hunne praktische bekwaamheid, waarna hen een graad 

of titel verleend wordt ? 

Zoo ja, zou de Staat dan niet verplicht zijn: 

 te waken dat die titel of graad slechts door  de daartoe be-

voegden wordt gevoerd : 

b. bij  eventueele benoemingen voor n de voor-

keur  aan de aldus gegradueerden te schenken ? 

g zou het praktische examen ingercht moeten zijn? 

n vele doelen van ons land wordt ten opzichte van 
de hygiene in het woonhuis een flegma waargenomen, 
reeds van ouder  tot ouder  betoond, dat in jaren nog 
niet zal zijn uitgeroeid. A l mag in de laatste tijden 
eenige verbetering zijn waargenomen, er  moet nog 
zeer  veel geschieden vóór dat van al de zelfs kleine 
hulpmiddelen in het belang van 'smenschen gezondheid 
zal worden gebruik gemaakt ook bij  den bouw van het 
gewoone woonhuis, dat onder  het bereik is van het 
grootste deel der  menschen. 

Wij  bedoelen daar  niet mede, dat de architekten hier 
te weinig belang in de zaak stellen. Volstrekt niet; de 
eischen van het gezonde woonhuis worden juist in de 
laatste jaren door  hen veelvuldig besproken. t is echter 
het groote publiek dat weinig acht slaat op de goede in-
richtin g der  woningen. Ware dit beter  op de hoogte 
van de eischen die de hygiene stelt, het zou den architekt 
zeker  de handen vrijer  laten, en het zou dezen veel ge-
makkelijker  worden gemaakt zijn voorstellen omtrent 
solideren, maar  uit den aard der  zaak duurderen bouw, 
met het oog op de gezondheid der  bewoners, ingang te 
doen vinden. 

e vasthoudende Nederlander  wijst op de van gezond-
heid blakende tronies zijner  voorouders op de oude doe-
lenstukken, en schijnt weinig waarde te hechten aan de 
verbeteringen in eigen woning, zelfs, al wordt hem ver-
zekerd dat ze dringend noodzakelijk zijn. e voorouders 
bleken gezond te zijn, waarom zouden hun afstamme-
lingen in dezelfde woningen het ook niet zijn ? 

t ontwerp, op de plaat van dit 
Weekblad voorgesteld, is ver-
vaardigd naar  eene opdracht, 
waarbij  verlangd werd een land-
huis, dat uitwendig eenvoudig, 
doch in solied karakter  moest 
worden opgevat, inwendig plaats 
voor  vele grootere meubelen zou 

aanbieden en van vele gemakken moest worden voorzien. 
e gevels zijn gedacht ik baksteen met lijsten en blokken 

van hardsteen en zandsteen en met toepassing van banden 
van roode nageperste steenen ; de afdekking zou met platte 
pannen geschieden. , hoofdtrap, dien- en provisie-
kamertjes zijn onderkelderd ; de keldertrap bevindt zich 
onder  den rechterarm van de hoofdtrap. 

t gebouw is aanbesteed, doch niet uitgevoerd ge-

worden. 

n prate veel: 't wordt meestal als „geleerdheid", 
waarmede men niets te maken heeft, terzijde geschoven, 
vooral indien hoogere kosten een vereischte zijn. 

Onze naburen — getuige de tijdschriften op 't gebied 
der hygiene — toonen daarentegen over  't algemeen 
meer  belangstelling dan wij, in de eischen van een ge-
zond woonhuis. Als voorbeeld daarvan kan het volgende 
worden vermeld, waarbij  de veronderstelling niet achter-
wege mag blijven, dat het te noemen diploma wellicht 
juist is ingesteld, om de aandacht van het publiek meer 
te vestigen op de zoo uitermate gewichtige zaak, en 
op hen die een bewijs in handen hebben dat zij  goed 
onderlegd zijn. 

e bijzondere architektenschool te Parijs, aan welker 
hoofd de bekende architekt Emile Tïélat staat, heeft 
sedert twee jaren, naast het diploma als gewoon 
bouwmeester  dat aldaar  verkregen kan worden, ook 
een certificaat ingesteld voor  architekt-hygienist. 

Jaarlijk s wordt voor  hen die dit certificaat wenschen 
te verkrijgen, een examen uitgescheven. e voornaamste 
bepalingen hiervan, voor  het jaar  zijn als volgt: 

n verlangt liet ontwerp van een klein hotel voor 
een eenvoudig huisgezin. 

Bij  het ontwerpen moet op al die inrichtingen en op 
een zoodanige indeeling worden acht gegeven, die het 
bewonen kunnen veraangenamen en gerieflijk maken. 
n het bijzonder  moet gelet worden op goede ventilatie 

en verlichting der  lokalen, goede toevoer  van zuiver 
water, en op afvoer  van faec;iliën en afval van het huishou-
den ; een en ander  moet zoodanig worden ingericht, als 
voor  een gezonde woning wordt vereischt. e inrich-
tingen moeten in de plannen worden aangetoond. Uit 
eene uitvoerige beschrijving van dit ontwerp moet kunnen 
blijken , in hoeverre de vervaardiger  op de hoogte is van 
de eischen tier  hygiene voor  al de genoemde onderdeden. 

t zal tot aanbeveling strekken dat de vervaardigers 
der plannen, behalve het bovenvereischte, aan hunnen 
arbeid nog eene verhandeling toevoegen, die gewijd is 
aan een of andere bepaalde en algemeene inrichtin g met 
het oog op de gezondheid, als: luchtverversching — of 
kunstmatige verwarming — en temperatuur  in de woning ; 
systematische reiniging der  vertrekken, rioleering, be-
handeling van het rioolwater  der  steden, middelen tegen 
het vervuilen van gracht- en rivierwater , enz. 

e invloed van vriezend weder  op mortels heeft reeds 
meermalen, een enkele maal ook in dit blad, een onder-

 werp uitgemaakt van gedachtenwisseling. Of daarover 
! echter  hier  te lande proeven zijn genomen die eenig 
; licht hebben kunnen geven, is ons onbekend; dat men 

evenwel voldoende op hoogte is van den invloed van 
vorst op metselwerk, komt ons onwaarschijnlijk voor, 
daar  er  de meest uiteenloopende denkbeelden bestaan 
over  dit onderwerp. r  vindt men voorschriften die 
streng verbieden dat bij  vorst zal gemetseld worden, 
elders ziet men lustig voortwerken terwij l het duimen 
dik vriest. 

2
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oorzaken, die schadelijk werken op het metselwerk dat 
gedurende vriezend weder  is uitgevoerd, en van de wijze 
waarop men het best die oorzaken onschadelijk maakt. 

t is daarom van het hoogste belang, dat de uit-
komsten van met zorg genomen proeven omtrent deze 
zaak ter  algemeene kennis worden gebracht, en wij  be-
velen ook de lezers van dit blad aan, hunne ondervin-
ding, tot algemeen nut, te willen mededeelen. 

N VA N . 

 November  Tegenwoordig 

 leden. Nadat de vergadering door  den Voorzitter  is geopend, 

werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

e heer d werd met algemeene stemmen als buiten-

gewoon lid der  Afdeeling aangenomen. 

e Voorzitter  deelde mede, dat is ingekomen het rapport der 

Jury ter  beoordeeling van de ingezonden antwoorden op de prijs -

vraag "  en dat de ontwerpen van af heden ge-

durende acht dagen voor  het publiek zullen worden tentoongesteld. 

j  verzoekt den heer  Stoel als lid der  Jury om de leden den 

inhoud van het rapport mede te deelen. e heer  Stoel nam daarop 

het woord, gaf een overzicht van het tot stand komen der  prijs -

vraag en het doel, dat daarmede werd beoogd; hij  bracht den 

leden, die tot den goeden uitslag hiervan hebben meegewerkt zijn 

dank voor  de moeite en tijd , die zij  aan de oplossing van deze 

belangrijk e vraag hebben besteed en verzoekt den heer h om 

het rapport te willen voorlezen. 

Uit het rapport , uitgebracht door de heeren E . Gugel hoog-

leeraar  te , C. n architekt te Amsterdam, d 

A . Springer  tuinarchitek t te , en J. E . van den Arend 

en J. . Stoel, beiden te , bleek, dat van de  ingekomen 

antwoorden de prij s werd toegekend aan het ontwerp ingezonden 

onder  het motto: »'t s geen offer, wat men brengt. Als men 't 

algemeen iets schenkt,"  en een premie aan ieder  der  ontwerpen 

t roest"  en «Toekomst". e respectievelijke vervaardigers 

bleken te zijn: de heeren J. A. G. van der  Steur, J. . Welsenaar 

en J. van den n allen wonende te . 

t een hartelijk e toespraak van den Eere-Voorzitter  werden 

de behaalde prijzen aan de bekroonden uitgereikt, terwij l hij 

daarbij  den wensch uitte, dat hij  in de toekomst de leden nog-

maals voor  eene voor  uitvoering bestemde prijsvraa g zou kunnen 

uitnoodigen. 

e heer  J. A . G. van der  Steur  bracht dank aan den heer 

Stoel en het Bestuur  voor  de moeite die zij  zich voor  deze goed 

ingerichte prijsvraa g hebben gegeven. 

e heer e wees er  nog op, dat hier  ook niet mag 

vergeten worden dank te brengen aan de heeren, die door  hun 

geldelijken steun het uitschrijven dezer  prijsvraa g hebben mogelijk 

gemaakt. 

Nadat nog werd besloten enkele ingekomen stukken, die geen 

spoed vereischten, in de eerstvolgende vergadering te behandelen, 

werd deze bijeenkomst met een woord van dank aan de leden 

voor  hunne tegenwoordigheid door  den Voorzitter  gesloten. 

 Nov. e Voorzitter , de heer 

N. Th . s opende de vergadering met eenige woorden, 

gewijd aan de nagedachtenis van het onlangs overleden lid J. W. 

G. Stieneker, ingenieur  van den Waterstaat. 

e heer  W. C. A. Staring had eene verhandeling geschreven 

over  de oprichters van het t in  die in het tijdschrif t 

van de vereeniging zal worden opgenomen. Op dit oogenblik zijn 

nog  leden lid der  vereeniging. 

r  den beer . Gosschalk werden mededeelingen gedaan over 

de beproeving van een heipaal en over  de constructie van een 

lift , beiden bij  den bouw van een der  nieuwe gasfabrieken te 

Amsterdam. Voor deze fabriek waren dri e gashouders noodig, 

van . diameter; de kuip moest een diepte van . en 

een oppervlakte van 2 . hebben. e inhoud was

Spreker wees op dc ongunstige verhouding van diepte tot mid-

dellijn , die het gunstigst is bij  de verhouding  tot  Wegens 

den toestand van het terrein bestond de bodem van de kuip uit 

een vlakke houten bevloering. 

Uit de grondboringen, verricht ter  bepaling van de lengte der 

 palen, was gebleken dat men zou kunnen volstaan met palen, 

 in getal, van . lengte. 

Nadat de vloer  waterdicht was afgewerkt en het metselwerk 

van de kuip was opgetrokken, werd de laatste droog gehouden — 

voor  het stellen van het steigerwerk ten behoeve van den bouw 

van den gashouder  — zonder  dat eenig gebrek zich vertoonde. 

Na een storm echter  bleek het, dat in een der  penanten, waarop 

de ijzeren kolommen van den gashouder  rusten, een scheur  was 

ontstaan, met meerdere kleinere scheurtjes, die met cement en 

paardenmest werden gedicht 

Bij  het bouwen van een volgende kuip werden in den muur 

ijzeren banden van  hij . gemetseld en om de kuip

ijzeren banden gelegd van  bij , zooals in Engeland 

bij  dergelijke bouwwerken gewoonte was. 

Ter bepaling van den weerstand van de palen werd een paal 

belast met  ton rails, gedurende twee weken, waarna deze

m  bleek te zijn gezakt. Nadat de belasting echter  verwijder d 

was bleek, dat de blijvende zakking slechts . was. 

Uit deze proef zou moeten worden opgemaakt dat de scheur  in 

het metselwerk niet kon geweten worden aan den geringen weer-

stand der  palen; de vraag moest nu wel gesteld worden, of de 

storm de oorzaak daarvan kon geweest zijn. 

e heer  Conrad had de ondervinding opgedaan, dat in metsel-

werk op lange paien met voldoende draagvermogen, scheuren 

kunnen ontstaan, die moeten worden toegeschreven aan het door-

buigen der  palen door de drukkin g van den wind op het muur-

werk. t zou daarom belangrijk zijn te weten hoe groot de wind-

druk was geweest tijdens den storm waarvan de heer  Gosschalk 

sprak, en welke de richtin g van den wind toen was. 

e heer  Gosschalk antwoordde, dat de winddruk . be-

droeg, werkende onder  een hoek van  op de richtin g der 

kespen, en dat de scheur  zich bevond aan de tegenovergestelde 

zijde van de streek waaruit de wind kwam. j  kon zich niet 

voorstellen, dat de palen in het besproken geval, aan buiging 

onderhevig konden geweest zijn. 

e heer s toonde aan, dat de indrukkin g van het hout, 

bij  ton belasting . moest bedragen, hetgeen tamelijk wel 

overeenkwam met de door  den heer  Gosschalk genoemde cijfers 

bij  de proefbelasting. 

e heer t toonde aan, dat de kuipwand bij  een stoomketel 

moest vergeleken worden. e muren zijn niet berekend op uit-

rekking , en de weerstand van baksteen tegen die uitrekkin g is 

zeker  niet groot te noemen. 

e heer e deelde nog mede, dat minstens 6 van de  ge-

metselde gaskuipen gescheurd zijn, waarom men er  ook toe over-

ging ze van gegoten ijzer  te maken. 

Na eenige verdere gedachtenwisseling over  de zaak deelde de 

heer  Gosschalk nog mede, dat de scheurtjes slechts zeer  gering 

waren, en de kuip tot tweemalen ledig gepompt was, en dat deze 

bij  het gebruik verder  goed bleek te zijn. 

Na de pauze deelde de heer  Gosschalk de bezwaren mede die 

te overwinnen waren bij  het maken eener  fundeering voor  de 

pistons van  liften voor  de kolenmagazijnen der  fabriek. Eerst 

toen de gebouwen reeds in uitvoering waren, kon in den slappen bodem 

een werkkuip uit gegoten ijzeren buizen, wijd . worden ge-

maakt, reikende tot . onder  AP., dus tot op het zand. e 

put kon worden droog gehouden met een pompje, zoodat op den 

bodem een dikk e laag beton kon worden gestort, tot steun van 

den hefcilinder, welks piston een gewicht van  ton moest dragen. 

t werk was goed geslaagd. 

r  den heer t werd vervolgens een voordracht gehouden 

over  verbeterde constructie der  hellende schepraderen, en door 

den heer g a eene, over  de afvoerbepalingen van de Vecht 

en de . 

 November  Na 

opening door  den Vice-Voorzitter  werd de heer  W . Worst als 

nieuw lid der  Vereeniging welkom geheeten en als zoodanig ge-

ïnstalleerd; de heer  A. t Jr. , voorgesteld door  de leden . 

s en J. P. J. , werd als gewoon lid aangenomen. 

 go 

e notulen der  vorige vergadering vastgesteld zijnde, werd mede-

gedeeld dat was ingekomen een schrijven van de Vereeniging 

 hier  ter  stede, waarin werd bekend gemaakt 

dat op den  November  a. s. op nieuw een vergadering zal 

plaats hebben ter  behandeling van het bekende onderwerp: 

 enz. Aan de verschil-

lende corporaties, welke aan de April-vergaderin g hebben deel-

genomen, wordt verzocht ook thans hunne afgevaardigden te 

zenden. r  de heer . W. A. Croiset van Uchelen om bekende 

redenen deze zending niet zal kunnen waarnemen, werd voor 

hem tot plaatsvervanger  gekozen de heer . Stoffels, die de be-

noeming aanvaardde en dus met den heer  E. F. Enhle de ver-

eeniging op bovengenoemde vergadering zal vertegenwoordigen. 

Vervolgens werden behandeld cle beide vragen:

Over deze vragen had eene zeer  levendige gedachtenwisseling 

plaats, doch het is niet doenlijk het resultaat  wéér te 

geven, zonder  gevaar  te loopen het geheel te schaden, terwij l 

eene volledige behandeling  dient 

achterwege te blijven. Vervolgens werd overgegaan tot de 

kunstbeschouwing, aangeboden door  den heer  J. P. J. , en 

welke bestond in e Baroc und o s van 

Corn. Gulwitsch." 

Aan den kunstgever  werd voor  deze schoone bijdrag e dank 

gezegd. 

Voorts werd door  den heer  C. T . r  aan de aanwezi-

gen uitleg gegeven van eene eigenaardige wiskundige constructie, 

welke in de praktij k tot veel gemak aanleiding geeft. 

Thans werd in behandeling genomen de reeds ter  vorige ver-

gadering vermelde vraag:

Nadat ook over  dit vraagpunt, hetwelk door  de heeren . 

Stoffels en W . . Brückmann werd ingeleid, eene uitgebreide 

discussie had plaats gehad, waarbij  het eerste deel bevestigend 

werd beantwoord, bleek dat het tweede deel niet zoo aanstonds 

was af te handelen, zoodat men hieiop nader  terug wenschte te 

komen. 

a werd de vergadering te rui m elf ure gesloten. 

 November e vergadering werd 

niet, zooals gewoonlijk, gehouden in het lokaal van de , 

maar  aan de Timmerfabrie k van de heeren van der n & 

van Epen. 

e Voorzitter  opende de vergadering en verzocht de leden, om 

onder  leiding van den heer  Th . . van Epen de bovengenoemde 

fabriek te gaan zien. n deze zoo belangwekkende en uitgestrekte 

inrichtin g werden achtereenvolgens bezichtigd de houtschaverij 

met hare  verschillende machines tot houtbewerking, de grof-

smederij, de lijminrichting , de slijperij , waar  de zagen en beitels 

voor  de fabriek in gereedheid worden gebracht, en waartoe machines 

met amarilsteen worden gebezigd. Verder  werd de machinekamer 

bezichtigd en het ketelhuis met dubbele machine en ketels, de 

zagerij  waar  zoowel alle bestekhout als dat voor  eigen gebruik 

wordt gezaagd, waarna men kwam in de timmerfabriek waar  het 

timmerwerk , voor  zoover  dit niet meer  machinaal geschiedt, ver-

vaardigd wordt. Na deze rondwandeling in het groote en uitge-

strekte gebouw, keerde men in de vergaderzaal terug, die geheel 

is getimmerd in Amerikaansch greenenhout, en zeer  spoedig als 

kantoor  en tevens modelkamer voor  betimmering zal dienst doen. 

e Voorzitter  dankte den heer  van Epen namens de aanwezigen 

voor  al het merkwaardige waarmede de leden in kennis gebracht 

waren, en het gastvrij  onthaal dat hij  hun bereid had, en wenschte 

een eerste dronk te wijden aan den verderen bloei van deze 

inrichtin g en hare bestuurderen. 

t tweede punt van de agenda omvatte de mededingen van 

een schrijven van het r  der , waarbij  een 

negental vragen door  den Voorzitter  voorgelezen werden, welke 

op de eerstvolgende vergadering in behandeling zullen worden 

gebracht. 

Verder  de uitnoodiging met circulair e van het Bestuur  der 

Vereeniging Art i et e te 's Gravenhage tot eene verga-

dering op  November  e. k., ten einde het ontwerp leidraad door 

bovengenoemde vereeniging opgemaakt te bespreken

mogelijk vast te stellen. e vergadering vereenigde zich met het 

voorstel door  het Bestuur  gedaan, om zich op die vergadering 

te doen vertegenwoordigen. 

Al s lid der  afdeeling werd aangenomen dc heer  J. C. Spakler  Jr. , 

bouwkundig ingenieur. 

Alvorens de vergadering werd gesloten verzocht de Voorzitter 

den heer  van Epen, om in de eerstvolgende vergadering aanwezig 

te willen  ten einde een door  het Bestuur  gestelde vraag tc komen 

bespreken en zijne ondervinding mede te deelen, en betuigde nog-

maals zijn dank voor  den genotvollcn en leerrijken avond die bij  de 

leden in dankbare herinnering zal blijven. Nadat de heer  van 

Epen de Afdeeling zijn dank betuigd had voor  de belangstelling 

hem en zijn fabriek bewezen, werd de vergadering gesloten. 

. 

Op de prijsvraag betreffende den aanleg van een park op het 

d te Utrecht zijn zestien antwoorden ingekomen, te weten: 

No.  Arbeid Adelt,  stuks teekeningen. 

m (uit Breda),  stuks. 

 Go ahead never  mind,  stuks. 

 Ultrajectum ,  stuks. 

 Opgeplakte ster,  stuks. 

,  stuks. 

, schilderij  en een rol bevattende  stuks. 

,  stuks. 

 Self help,  stuks. 

 Wandel prettig,  stuks. 

» u . Eenvoud,  stuks. 

e peppel,  stuks. 

s agitat molem,  stuks. 

 Parkaanleg,  stuks. 

 Avancement,  stuks. 

 Simplicitas,  schilderij  en  stuks. 

t k Nederlandsch m is voornemens, 

getrouw aan het hoofdprogramma zijner  inrichting — het steunen 

der Nederlandsche industri e en het strij d voeren tegen de buiten-

landsche concurrentie — in het voorjaar  van  weder  een 

meubel-wedstrijd met tentoonstelling, op zoo uitgebreid mogelijke 

schaal, te organiseeren. 

Bepaalden zich in vorige jaren de aanmoedigingsprijzen uitslui-

tend tot middelbare meubelen, thans wenscht de directie ook eene 

bekroning uit te loven voor  meer  kostbare ameublementen, en 

stelt zij  een wedstrijd daar  voor  salon, huis- en slaapkamer 

ameublement tot hoogere prijzen, terwij l ook voor  afzonderlijke 

meubelen eene nieuwe mededinging naar twee prijzen ontworpen 

is, en voor  het smaakvolst ingerichte apartement eene bekroning 

beschikbaar  is. 

t plan is om de tentoonstelling te doen plaats hebben om-

streeks medio t  Voor r  a.s. zal — in ver-

band met de voor  November  ingewacht wordende aanbiedingen 

— worden bepaald, of de deelneming voldoende is om de ten-

toonstelling te doen doorgaan. 

e uitgeschreven prijsvragen bestaan in: 

. Een eere-diploma met gouden medaille, ter  waarde van f

en een diploma met zilveren medaille, voor  de best twee gekeurde 

salon-ameublementen, bestaande uit : een salonkast, een salontafel, 

een canapétafeltje en zes stoelen; voor  den détail-verkoopprij s 

van /'

. Een dipioma met zilveren medaille voor  een salon-ameuble-

ment, volgens keuze van den fabriekant; den détail-verkoopprij s 

van  Soo niet te boven gaande. 

. Een eere-diploma met gouden medaille ter  waarde v a n /

en diploma met zilveren medaille, voor  de best gekeurde huis-

kamer-ameublementen, bestaande uit : een buffet, een uittrektafe l 

met minstens twee inlegbladen, een dressoir, twee fauteuils en zes 

stoelen, voor  den détail-verkoopprij s van

. Een diploma met zilveren medaille voor  een eetkamer-

ameublement, volgens keuze van den fabriekant, den détail-ver-

koopprij s van /  niet te boven gaande. 

V . Een eere-diploma met gouden medaille ter  waarde van ƒ

en een diploma met zilveren medaille, voor  de twee best gekeurde 



tweepersoons slaapkamer-ameublementen, bestaande uit: een twee-
persoons ledikant, een waschtafel, een kast, een nachtkastje, een 
tafel en vier  stoelen, voor  den détail-verkoopprij s van  öf 
een lit-jumeau, een twee persoons waschtafel met spiegel, een 
spiegelkast, twee nachtkastjes, een bidet, een tafel en vier  stoelen, 
voor  den détail-verkoopprij s van

. Een dipl . met zilveren medaille voor  een slaapkamer-ameubl., 
volgens keuze van den fabriekant; den détail-verkoopprij s van 

ƒ  niet tc boven gaande. 

. Een dipl . met zilveren medaille en een dipl . met bronzen 
medaille, voor  de twee best gekeurde slaapkamer-ameublementen, 
geschilderde z. g. witwerkersmeubelen of van een andere houtsoort, 
bestaande uit een één persoons ledikant, een waschtafel, een nacht-
kastje, een bidet en een tafel, den détail-verkoopprij s van /
niet te boven gaande, of een tweepersoons ledikant, een twee-per-
soons waschtafel met spiegel, een kast, een nachtkastje, een bidet, 
een tafel en vier  stoelen, den detail-verkoopprij s van /  niet 
te boven gaande. 

. Een dipl . met ziiveren medaille voor  de best gekeurde 
heeien-schrijftafel den détail-verlvoopprij s van /  niet te boven 
gaande. 

. Een dipl . met zilveren medaille voor de best gekeurde 
dames-schrijftafel, den détail-verkoopprij s van /'  niet te boven 
gaande 

X . Een dipl . met zilveren medaille en een dipl , met bronzen 
medaille voor  de twee best gekeurde gemakkelijke heerenstoelen, 
dienstig in een huiskamer. 

. Een dipl . met zilveren medaille voor de best gekeurde 
inzending betreffende het smaakvolst ingerichte appartement be-
vattende een der  ingezonden ameublementen. 

(Voor  de verdere bijzonderheden kunnen wij  verwijzen naar  de 
bij de directie te verkrijge n prospectussen.) 

e k te Amsterdam,  kanier, besliste 
onlangs, dat wanneer  een uitbesteder  eenen aannemer het werk 
opzegt, hij  hem moet schadeloos stellen op de wijze zooals in 
art.  B. VV. wordt voorgeschreven, onverschillig of het werk 
al dan niet zij  begonnen. e k besliste toch nadrukkelij k 
dat het feit, dat het werk nog niet is aangevangen, voor  de toe-
passing van dat artikel geen beletsel is. t is bekend, dat dit 
artike l vergoeding voorschrijf t voor  alle door den aanbesteder 
gemaakte onkosten, arbeid en winstderving. 

A

r  het gezelschap Pulchri Studio werd onlangs een maaltij d 
aangeboden aan de heeren A . van , J. F. r  en 
C.  Peters, die genoemd schildersgenootschap geheel belangloos 
terzijde hebben gestaan bij  den bouw van de onlangs geopende 
kunstzaal op de Prinsengracht te 's Gravenhage. 

Tevens zijn deze drie architekten benoemd tot Eere-leden van 
Pulchri Studio. 

e heer  J. J. , die gedurende eenigen tij d eene cement 
fabriek dreef in de nabijheid van , zal, daartoe uit-
genoodigd, in de maand Januari a. s. naar  Ned. e vertrekken 
om op te treden als directeur  van eene aldaar  opgerichte cement-
fabriek. 

t bestuur  van het depart. n der  Nederl. j 
tot bevordering van Nijverheid is voor  de aldaar te houden
algem. vergad. met congres der j  in  reeds werk-
zaam. t organiseert eene tentoonstelling van voortbrengselen 
uitsluitend van e nijverheid. t noodigt in eenecirculaire 
de e induslrieelen tot medewerking uit. n zullen daar-
aan niet verbonden zijn, terwijl , om alle gedachte aan concurrentie 
te weren, geen officieele beoordeeling van het tentoongestelde en 
dus ook geene prijzen zullen uitgereikt worden. n verlangt 
daarom alleen courante artikelen. 

Aan onzen landgenoot, den heer  E . J. Niermans te Parijs, zijn 
verschillende bouwwerken opgedragen op het terrein van de 
Parijsche wereldtentoonstelling, o. a. de bouw eener  Nederlandsche 
bierbrouwerij . Zij n ontwerp in n stijl heeft dermate 
de aandacht getrokken van de Commissie voor  de tentoonstelling, 
dat aan het gebouw een eereplaats op het terrein is aangewezen. 

, VACANT E , ENZ. 

e heer  Jhr.  G. Verspijck, civiel-ingenieur, adj.-ingenieur  bij 
de werken tot verlegging van den , is benoemd tot chef 
der  exploitatie van de Westlandsche Stoomtram te . 

e heer  A. B. Swets, opzichter  van het waterschap ode ronde 
veenen"  is benoemd tot fabrieklandmeter  van de d 

Aan den heer  Th . s te Nijmegen is eervol ontslag 

verleend als opzichter ie kl . van den Waterstaat. 

e heer . Salomons, sedert  ingenieur  der  gasfabriek te 

, is benoemd tot ingenieur-directeur  der l Conti-

nental Gas Association te Amsterdam. 

Bij beschouwing van de plaat «Gemeentehuis te "  in 
No.  kwam bij  mij  onwillekeurig de gedachten op, waarom 
neemt men bij  't uitschrijven van een programma eener  prijsvraag, 
waarbij  bepaald wordt dat plannen die de opgegeven bouwsom 
overtreffen terzijde worden gelegd, niet tevens een tarief op, 
waarnaar de eenheidsprijzen in de begrooting moeten worden 
genomen ? 

r dit verzuim komt men meestal tot een onrechtvaardige 
beoordeeling, zooals ook blijk t uit bovengenoemd plan, dat naar 
de heden in 't algemeen aangenomen eenheidsprijzen de som 
van hoogstens ƒ — (volgens programma) verre overtreft. 

Ook zou het tevens 't (nauwkeurig ?) onderzoek bespoedigen, 
waarvoor  dan lichtelij k geen rui m dri e maanden meer  zullen 
noodig zijn, zooals voor 't raadhuis te . 

Onder  dankzegging voor  de opname dezer  regels, 
X . 

. 

e onderteekening van het opstel e tentoonstelling", in het 

vorige blad geplaatst, moet zijn: J. van . 

 Nov. e heer . P. . v. : het verbou-
wen en vergrooten van het huis gelegen in het Veen. 

. ter d te Vaassen, / . C. v. d e te , 
ƒ . Spanhaak idem, /  J. v. d. Braak te Apel-
doorn, . k idem, ƒ . r  te Terwold e 
ƒ . Wegerif te Apeldoorn, f  J. Westerink te 
Epe, ƒ  A . J. W . p te Zwolle, /  A . van 
Straten te Zwolle,  P. J. ter r te Epe, /  A . 
Bekendam te Gcnemuiden, /  E. Schipper  idem,

. v. Zalk te , /  G. de Brui n en V . de Brui n 
te Epe, / . v. Ar k te , /  F. Schippers 
te Genemuiden, /  Gegund aan . van Ark . 

_ _ „ ^ ^ „  ^  Fabriek van l . 
 voor  Plafond- en Wand-

bepleistering. 

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

, T . 
„OABOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

Exploitati e der u -van de Val Truvors. 

E

 N o .

VA N 

. 
Gecomprimeerd e Asplialtwege n en dit o Dorschvloeren . Werken iu Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Slui t in» -Itinks , Moutvloeren , Helders , kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Nugazijiivloereii . Gangen . Veranda' s Urug - en Itakhe -
dekkinireii , Beto n Fundee r iug e 11, Stallen , enz., euz„  enz. 

A s p h a lt s p e c i a al . 
n  gelieve meu zich te n 

 8,

v an Z . . N . 
l S i

voor bouwwerken. 
d m et , (hoogs te 

g op de e 
t e n t o o n s t e l l i ng v an b o u w m a t e-

n te n i n 1886. 
n en afbeeldingen worden 

op franco aanvrage toegezonden. 

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

t n is het eenige afdoend 
omwerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos 

middel tegen  en e 
d bijlevering van hout. 

e n b e v e l en z i ch 

bi j n n a an t ot het 

n h u n n e

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

E T en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T s y s t e em . 

-Jelieve op Voornaam e» A.«li-ew te lettem. 

e g en b i l l i j k e con-

d i t i ë n. 

WEGNER & MOTTU. 
n 138. 

G, J, Vincent
, 

N , W

 Amsterdam
N , Antwerpen

Specialitei t in gesmeed IJzeren Hekken, 
F i j i , , 

, n enz. 
Steeds voorhanden N 

 V E N .

WW E 
%JÊT e n 

American  Company, 
voor , Z iekenhuizen, - en 

n 
m u n t e n u i t d o o r : 
V o l k o m en , 

E e n v o u d i g h e id v an , 
W e i n i g k en -

k o s t e n, e g a n g, 
n g o e de . 

Vereischen geen boring in den grond, 
in werking te zien, 

 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 
te

in het ,
in het l du Passage,

Generaal Agenten: 
. S & C o ., 

r  <graoht

AU\
E T &

 PARKETVLOEREN en WAMDTEGELS: 

N 110 S 4 Cie. 
n en C e m e n t t e g e l s. 

 Groote voorraden. 
a 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b/h n Amsterdam. 
S p e c i a l i t e it i n n en S t e e n en 

n en e 
. 

Agent voor n s &  Co.
„  A. Jandges te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-
 aanvrage prijzen gaarne ver-waren waarvan 

strekt worden. 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

S
 Teekeningen, Schetsen, , n in pleiste enz. 

 Tentoonstelling van bouwmaterialen

is 25 Cents. 



. 
e architect J. J. V A N X  EU  EN, 

zal op Vrijd.ij j  den r  e. k., des 
namiddags ten  ure in het Schuttershof te 

: 

t b o u w en v an eene V i l l a te 

g 

voor  den . Gestr. r  F. -
 te

Aanwijzin g op g r  e. k., 
des namiddags ten  ure in het

 te

k en teekeningen zijn tegen betaling 
van /  verkrijgbaar  bij  de boekhandelaren 
V A N  en G

 en liggen ter  inzage in het l de 
Flandre t te  en in het 
Schuttershof te  Verdere inlich-
tingen worden verstrekt door  genoemden 
architekt . t  te

The St. Pancras n Work 
Company, . 

n Trappen 

Eerst e Prijs : GOUDEN MEDAILLE . 
e w Tentoonstelling 

te Amsterdam, 1884. 

. 
alwaar  een Sta l en Bo x op ware 

grootte te bezichtigen is. 
f.i'ïllllN l 'd ' li b ( ;l l i l lig lissen op 

aaiivrasre . 

o u d en 

e 

e 

u 

a

e s 

v o o  u i t 

m u n t e nd 

. 

i

e 

v an -

d i e n s t e, 

W e e n en 

1873. 

e Portland-Cement-Eabriek van 

 Amünebuif ,  u

levert haai erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  dj  grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  j lar. 
s in de voornaamste steden. 

e 

-

d ing in den 

-

nalen wed-

. 

: t

GEBOUW E G VA N E -

J TOT G . 

Ven effen wuordjjr t CH. WILDÉ PILS & Co. Parijs . 

Telefonen,
e  genaamd Porte . 

Gjmaakt van t met nickel montuur  zeer  sierlijk , 
 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 
batterij . Compleet met gebruiksaanwijzing f47.75 

e elegante toestellen vereischen geen onderhoud en 
 in bijna alle voorname plaatsen van  in 

werking' e zien.

E T &  O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

- GLASMOZAIE K -

'  ; l ' \ T  TTP 

Sytseem  &  POST 
,

- J V A N 'S S N OP T . — 

Telegram-adres K A L K K K - I J Z E R W A R E N A M S T E R D A M . Telephoon N°. 352. 

. P. J. . . Prof. E. , J. . E F 

C. , F. J. S en C. T .J . S . 

t

E N . VA N  &  ZOON, 

t  Amsterdam. 

 Queen Victori a Street E. C: - Y S &  C°. 

 voor  Nederland, fr. p. p. ƒ  voor  Ned.-lmhe 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. f ; voor  het Buitenland (bij  vooruitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonderl. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  Cts.  j 

: n betreffende de . — t eerste 
volksbad in Frankfur t . — Verslagen der  afdeelingen Arnhem  Art i 
et e  en m  November, Vereeniging Architectur a 
te 's Gravenhage  November  — Prijsvragen. — Uinnenland-
sche berichten. — Benoemingen, vacante betrekkingen, enz. — Afloop 
van aanbestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

N E 
E . 

Op de prijsvraag, door  het Bestuur  der j 
uitgeschreven voor  een r  zijn negen ant-
woorden ingekomen, te weten: 

e jaargetijden. 
a ruit
a rui t

. (met memorie van toelichting.) 
Time is money. 
A en , in een cirkel (geteekend motto.) 
Where the will is there is the way. 

. 
Schoonheid en kracht. 

4-

7-

1 meer  en meer  komt men tot de 
overtuiging, dat het oprichten 
van volks-badhuizcn in een groote 
behoefte voorziet, en een wel-
daad mag genoemd worden voor 
hen, die geen gebruik kunnen 
maken van de luxueus ingerichte 
badhuizen met hun dure baden. 

s eenigen tij d geleden werd in dit blad door  middel 
van een klein bericht de aandacht gevestigd op een 

volksbad, te Berlij n geopend. Wij  willen thans met 
eenigszins meer  uitvoerigheid melding maken van de 
laatste stichting op dit gebied, het eenige weken geleden 
geopende volks-stortbad tc Frankfur t . 

t badhuis is gebouwd op de , gelegen 
in het n. o. deel der  stad, volgens het ontwerp van den 
architekt A . . e noodige gelden waren daartoe 
door  den rijke n bankier  Th. Stern verstrekt, in het belang 
van de in hoofdzaak uit arbeiders bestaande bevolking 
van het noord oostelijke gedeelte der  stad en de in die 
buurt gelegen voorstad. 

Zooals de hierbij  gevoegde schets doet zien is het 
grondplan van dit gebouwtje een achthoek, waarvan de 
omgeschreven cirkel een straal heeft van . Op 
eene bebouwde oppervlakte van slechts ongeveer . 
zijn  badkamertjes of badcellen ingericht, waarvan
voor  mannen en  voor  vrouwen. Elk dezer  cellen 
bestaat uit een kleedkamertje  gemiddeld ongeveer 

. breed en . diep, en een vertrekj e  van 
een inrichtin g voor  stortbad voorzien, breed gemiddeld 



.  1.

 a  c 

 B

 f

 f

 f 1

N VA N . 

 November  Na lezing der  notulen werd den 

leden mededeeling gedaan, dat van den heer  Wethouder  van 

Openbare Werken der  Gemeente, ten behoeve der  bibliotheek 

van de Afdeeling, een bestek met bijbehoorende teekeningen der 

verbouwing van m is ontvangen. r  ons eene der-

gelijke onderscheiding van Gemeentewege tot nog toe niet was te 

beurt gevallen, werd deze mededeeling door de vergadering met 

a:>plaudissement begroet. 

t de vragen van het bestuur  der j  ontvangen 

ter  beantwoording door  de Afdeelingen, werden de leden in kennis 

gesteld. t werd besloten dat de leden, ieder  voor  zich, 

de zaak der  beantwoording van een of meerdere vragen in over-

weging zullen nemen en in de eerstvolgende vergadering in deze 

een besluit zal worden genomen. 

e heer  A. . Frecm (die zijne «reisindrukken"  zou mededeelen 1, 

het woord bekomen hebbende, vestigde de aandacht op , 

echter  meer  om het eigenaardige van die stad als wel om het 

architectonische dat zij  den vreemdeling te zien geeft. 

Van af de Jungfernstieg heeft men een schoon gezicht over  binnen 

en buiten Alster  met de e als scheiding. r  aan 

de Jungfernstieg is het f zeer  bezienswaardig; opge-

trokken uit rooden zandsteen in de vormen der e -

sance, maakt het geheel, van af de e gezien, door 

zijne krachtige profileering, een imposanten indruk . Aan de eetzaal 

echter, hoe schoon ook betimmerd, ontbrak de voornaamste factor, 

licht en lucht. 

Een van de schoonste kerken van , zeide spreker, is de 

Nicolai-kirche, die oorspronkelijk op het einde van de  eeuw 

gebouwd, in  het lot van vele monumenten deelde, door  den 

grooten brand die toen heeft gewoed. n  naar  de plannen 

van Scott weder  opgebouwd, is zij  eerst in  geheel voltooid. 

e toren is slechts . lager  dan de e dom. Predik-

stoel, doopfont en altaar  zijn van marmer. 

t Paleis van Justitie en het Post- en Telegraafkantoor  zijn te 

rangschikken onder  de schoonste nieuwere gebouwen, terwij l op 

de t bij  de bekende Beurs, een stadhuis in aanbouw 

is, eveneens g waardig. Een der  points d'attractio n is 

echter  de aanbouw voor  de Zollanschluss, die met het aangelegde 

kanaal, geheel gereed,  millioen mark zal kosten. 

Van Berlij n sprekende gaf spreker  eene beschrijving van de 

hoofdmonumenten aldaar  en van de overgangen en hervormingen 

die er  te aanschouwen zijn. t het bouwen toch der  nationaal-

galerij  door  Stiller, werd de eerste stoot gegeven aan cle richtin g 

van Schinkel, wiens school, hoeveel eerbied deze ook een ieder 

inboezemen zal, vooral ter  wille van het gebruik van natuurlij k 

materiaal in plaats van de vele surrogaten, voor  eene nieuwe 

richün g moest wijken. Na der. oorlog van  begon dit streven 

naar  nieuw leven zich te ontwikkelen en werd e (ontwerper 

van de Opera te Frankfurt ) een der  baanbrekers. Zij n paleis 

Börsig in , geheel van bergsteen en graniet, is een dei-

gelukkigste scheppingen van zijnen geest. Uit deze periode heeft 

Berlij n ook de nieuwere gebouwen te danken, die de Friedrich -

Franzósische-, Behren-, Charlotlen- en e versieren) 

waaronder  de bekende gevel van de j 

«Germania"  van r  &  Grossheim en het schoone winkelhuis 

van Faber  uitmunten. f en l in Fransche 

, zijn ook goede voorbeelden van deze reactie, terwij l 

onder  de bekende bierpaleizen de r l en de Fran-

ciskaner-brau, de laatste onder  de viaducten van de stadsbaan, 

in , bijzonder  uitmunten. 

Al s tegenhanger  van de vroegere sobere vormen ziet men aan 

deze nieuwe gebouwen een rijkdo m van motieven op de meest 

verscheiden manier  gecombineerd; in de laatste jaren echter 

heeft dit eene overgang tot de baroc- en rococo-stijlen ten gevolge. 

e hockgebou.ven van de nieuwe e van 

Crerner  &  Wolfïenstein geven hiervan een schoon voorbeeld. e 

richtin g zal echter  slechts tijdelij k boeien, daar  de overlading van 

ornament voor  velen vermoeiend is. e r  Bank en andere 

goed geslaagde facaden van Baurath , in e 

, zullen op den langen duur  meer  aantrekken. 

Een bezoek aan Charlottenburg, gaande langs de schoone Ber-

linerstrasse en de daaraan gebouwde villa's, het koninklij k slot 

en, uit piëteit een bezoek aan het  in streng e 

stijl , in  gebouwd, behooren natuurlijk  tot de uitstapjes buiten 

Berlijn . 

n vroegere e vorsten den kunstzin hebben ge-

kweekt, eene restauratie aan het korinklij k paleis te Berlij n geeft 

de overtuiging dat de s van hunnen nieuwen keizer  wellicht 

meer  wapengekletter  zullen vernemen dan opwekking tot kunst. 

Voort s werd verder  een kort overzicht gegeven van n 

met de schoone Opera van Semper, den welbekenden «Zwinger" 

met het museum waarin de beroemde Sixtijnsche madonna van 

, en ' daarna van r  met hare karaktervoll e oude 

straten en oude gebouwen, waaronder  het All e Bürgerhati s en 

het s uitmunten. 

Spreker  lichtt e het een en ander  door vele platen, photografiën 

en door  keurig uitgevoerde schetsen toe, en zeide ten slotte 

omoge ook al over e kunst door onze e archi-

tekten op- of aanmerkingen worden gemaakt, te wenschen zou 

het zijn dat ook hier  eenmaal de kunstzin van het publiek 

dermate zich ontwikkelde, dat ook onze steden op zoodanige wijze 

werden versierd. m werke ieder  architekt in zijnen krin g 

mede om dien kunstzin op te wekken en te veredelen. Geen 

reclame maken voor  de kunst, maar  met kieschheid ons bewegen, 

en vooral in hetgeen wij  werken, toonen wat in ons is." 

Nadat door de vergadering den heer  Freen een luid applaus 

was toegebracht voor  zijne zeer  gewaardeerde bijdrage, deed de 

heer  P. Evekink eenige mededeelingen betreffende de houtsnij-

kunst, welke tak van industrie, zoo uitnemend geschikt om door 

het huisvlijtonderwij s te worden aangekweekt, in de j 

van Nijverheid een grooten voorstander  heeft gevonden. Beden-

ken wij  dan ook hoe in \roegere tijden die kunst alom werd 

beoefend en nagenoeg op alle mogelijke voorwerpen toepas-

sing vond, waarvan nog vele uitstekende voorbeelden tot op dezen 

tij d zijn bewaard gebleven, dan moet men erkennen dat het 

allezins toejuiching verdient, dat thans pogingen in het werk 

worden gesteld om die kunst le doen herleven. e heer  van Eeden 

te m komt in deze den lof toe; door zijne toewijding is 

reeds veel tot stand gekomen en de wijze waarop deze zaak 

wordt doorgezet, doet nog meer  verwachten Een «handwerksboek 

voor  de jeugd" , waarvan de eerste afleveringen reeds het licht 

zagen bij  de firma . . Tjeenk Willin k te , zal zeker 

veei goeds tot stand brengen, en verschillende voorwerpen ons 

door de heer  Evekink getoond, o. a. eene sloof, verschillende 

messeniieften, een vouwbeen, enz., deden ons zien dat deze kunst 

al reeds weder  uitstekende beoefenaren heeft gevonden. 

 November. n deze te 'sGravenhage ge-

houden vergadering der  afgevaardigden van tal van vereenigingen, 

werd door  Art i et e de leiddraad aangeboden, die de 

Vereeniging op zich genomen had samen te stellen. n de verga-

dering, in Apri l j.l . gehouden, werd haar  namelijk opgedragen 

grondslagen te beramen voor  het in het leven roepen van de 

gelegenheid tot het afleggen van zoogenoemde proeven van be-

kwaamheid in het ambacht. 

Na de talrijk e aanwezigen het welkom te hebben toegeroepen, 

wees de voorzitter, de heer  J. J. van Nieukerken. op de bezwaren 

verbonden aan het samenstellen van dezen leiddraad, omdat 

daarbij  rekening moest worden gehouden met de meest uiteen-

loopende eischen en verschillende toestanden in ons land. Spre-

ker noemde de leiddraad rekbaar, en dus voor  wijziging vatbaar. 

e vergadering moest echter  'hans uitmaken of het beginsel, in 

dat concept neergelegd, genade bij  haar  vond, of het alzoo het juiste 

oogenblik was om te komen tot verbetering van den heerschenden 

toestand der  handwerksnijverheid. n waren reeds van 

verschillende zijden zoowel betuigingen van adhaesie, als afkeu-

rende oordeelvellingen over  het geheele plan of gedeelten daarvan 

ontvangen. 

Uit eene uitvoerige gedachtenwisseling bleek reeds spoedig, dat 

men vri j  algemeen van gevoelen was, dat bevoi dering van het 

vak-onderwijs in de allereerste plaats gewenscht was. e was 

in art. n van het concept bedoeld in de volgende woorden: 

Vooral werd dit gevoelen bepleit door  de afgevaardigden der 

afdeelingen Amsterdam, m en n van het Algemeen 

Nederl. Werklieden Verbond. Ook de heer t verdedigde 

deze meening. 

Eenige sprekers traden in beschouwingen over  de bestaande-

inrichtin g van het vakonderwijs, vooral wat betreft de ambachts-

scholen, en keurden deze min of meer  at, daar  zij  volgens hunne 

meening, tot te weinig nuttige resultaten aanleiding gaven, en 

daar  zij  niet te verdedigen concurrenten waren voor  de nijverheid 

door hel uitvoeren van bestellingen. e ambachtsscholen vonden 

evenwel in den heer . . Boersma, directeur  der e 

school, een warmen verdediger, die op het nut dezer  inrichtingen 

wees, en op het werkelij k goede onderwijs. j  stemde toe, dat 

op vele scholen werk werd uitgevoerd, echter  slechts voor  den 

gewonen prijs , en dan alleen zoodanig werk, dat in het belang 

van het onderwijs werd aangenomen. Al s men meende dat het 

tegenwoordig gegeven vakonderwijs niet goed was, welke meening 

de spreker  niet deelde, dan achtte hij  het wenschelijk om het 

onderwijs in den leiddraad op den voorgrond te stellen. 

Terwij l het leerling -contract volgens het gevoelen van het 

meerendeel der  sprekers aanbevelenswaardig was, werden toch 

ook vele stemmen vernomen ten voordeeie van het kosteloos door 

den Staat te verstrekken vakonderwijs. Zelfs werd de meening 

geuit, dat de leiddraad geheel en al moest worden verworpen, 

daar  de zaak een onderwerp van de zorg der g moest 

zijn, en een vaste leer- en werktij d door  haar  moest worden 

voorgeschreven. 

r  den heer  G. Emants, Secretaris van Art i et , 

werd daarop de mededeeling gedaan, dat hij  evenveel heil zag 

in het afleggen van proeven van bekwaamheid, als in het leerling-

contract of goed en wettelijk geregeld ambachtsonderwijs. Alge-

meen was men het daarover  eens, dat in het belang van den 

Nederlandschen werkman en van de vaderlandsche nijverheid, 
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verbetering zeer  dringend wenschclijk ivas, hoe dan ook. Naar 

die overal gevoelde verbetering wordt door  velen gestreefd, zonder 

genoegzaam onderlinge overeenstemming. 

Spreker  meende de vraag te moeten ttellen: wil men het be-

ginsel dat Art i et e heeft voorgesteld, of wenscht men 

het niet? 

e Voorzitter  beaamde de woorden van den heer  Emants en 

verklaarde, dat ook hij  een voorstander  was van vakonderwijs van 

Staatswege te geven en onder  toezicht der ; maar  als 

de Staat zich aan dat onderwijs niets gelegen laat liggen, dan 

moeten de particulieren natuurlij k de handen in een slaan tot 

heil van een zoo gewichtige zaak. 

Uit de discussion die over  den ontwerp-leiddraad volgden bleek, 

dat in de eerste plaats werd wenschclijk geacht het vakonder-

wijs, de leerling-contracten en de wedstrijden voor  handwerks-

lieden te bevorderen, en dat het nuttig zal zijn, de zorg voor  een en 

ander  op te dragen aan commissien, in verschillende plaatsen 

daartoe aangewezen. e commissien moeten examinatoren 

kiezen, ter  beoordeeling der  at te leggen proeven van be-

kwaamheid voor  hen die den graad wenschen te bezitten van 

meester  of werkman. n 's Gravenhage zal met dat doel eene 

poging worden gedaan. e overige gemeenten zullen dan ver-

volgens verzocht worden hetzelfde te doen en alzoo het oprichten 

van comité's te bevorderen. 

e vergadering werd hierna gesloten, nadat den voorzitter  en 

het bestuur  van Art i et , door  eenige der  afgevaardigden 

hulde was gebracht voor  den ijver , waarmede men had getracht 

het voor  oogen staande doel te bereiken. 

 November  Bij 

de opening der  vergadering werd de heer  A. t Jr. als ge-

woon lid geïnstal leerd; na vaststelling der  notulen van de vorige 

bijeenkomst, had de ballotage plaats van den heer . . , 

voorgesteld door  de leden s en J. P. J. . Ge-

noemde heer  werd als gewoon lid aangenomen. r  de afge-

vaardigden ter  vergadering van  gehouden 

op den  November  jl. , werd rapport uitgebracht van het 

aldaar  verhandelde, hetgeen in hoofdzaak daarop neerkomt: dat 

het ontwerp  met enkele wijzigingen, door  die ver-

gadering is aangenomen. A. et . zal de taak thans voortzetten 

en ter  gelegener  tij d van zich doen hooren. 

Thans werden behandeld de beide vragen: a.

en b.

Na eene uitgebreide en levendige discussie werd door de 

vergadering als hare meening uitgesproken, dat het nabootsen van 

houtsoorten  volstrekt afkeuring verdient, doch in 

bijzondere gevallen wel is te verdedigen; cn omtrent  was men 

van gevoelen dat rond- of hol-uitgezaagde stukken hout voor 

constructie-deelen in elk geval zijn af te keuren, doch voor  ver-

siering zeer  goed geoorloofd zijn. 

Vervolgens werd gediscussieerd over  de vraag, waarover  reeds 

op de vorige bijeenkomst veel was gesproken, betreffende den 

vooruitgang in de bouwkunst, meer  speciaal te 'sGravenhage. 

Bij  het debat, waaraan alle aanwezigen flink deelnamen, bleef 

men het oneens  eigenlijk in 't algemeen als vooruitgang moet 

beschouwd worden, zoodat ook ditmaal dit vraagpunt niet werd 

afgehandeld. Een en ander  leidde er  toe dat, om tot een op-

lossing te komen, de heeren W . . Brückmann eu A . W . van 

, op zich namen op de volgende bijeenkomst eene voor-

dracht over  dit zoo belangrijk onderwerp te houden, hetgeen met 

veel bijval werd begroet. 

e kunstbeschouwing voor  dezen avond bestond in het werk 

van Peter , getiteld  dat was aange-

boden door  den heer  F. . van , donateur  der  Vereeniging; 

bovendien was aanwezig de laatstaangekomen aflevering van 

 toebehoorende aan de Vereeniging, hetgeen 

alles met veel belangstelling werd bezichtigd. 

. 

Art .  All e architekten kunnen aan den wedstrijd deelnemen; 

de wedstrijd zal uit twee gedeelten bestaan. 

Art . e mededingers die aan het eerste gedeelte deelnemen 

moeten vóór t  aan den Burgemeester  der  stad Ver-

viers, ten , schetsen inzenden, volgens de voorwaarden 

in artikel  letter  A, opgenoemd. e Gemeente Secretaris zal 

daarvoor  een bewijs van ontvangst afgeven. 

Art . e inzendingen moeten naamloos geschieden; al de 

teekeningen moeten een motto of kenteeken dragen. t motto 

of kenteeken moet tevens geplaatst zijn op twee brief couverts, 

behoorlijk met brieflak gesloten, waarvan het eerste het opschrift 

moet dragen:  (stembillet); in dit enveloppe moeten 

gesloten zijn de naam en voornamen van den architekt die door 

den mededinger  wordt aangewezen om deel uit te maken van de 

jury . e lijst der  stemmen zal door  de stedelijke administrati e 

worden opgemaakt, en de architekt die het meeste aantal stem-

men verkregen heeft'zal deel uitmaken van de jury . Bij  een gelijk 

aantal stemmen van meerdere kandidaten zal het iot beslissen. 

Een tweede enveloppe, tot opschrift dragende

 (naam van den mededinger), moet naam, voornamen en 

adres van den vervaardiger  der  plannen bevatten. 

Art . e mededinger  die zich vóór den uitslag heeft bekend 

gemaakt of wiens inzending na den bepaalden tij d is aangekomen, 

wordt van de mededinging uitgesloten. 

Art . e jur y voor  de beide gedeelten van den wedstrijd 

bestaat uit zeven leden, te weten de heeren: 

Pirenne, wethouder  der  openbare werken: Taste, wethouder; 

Edouard Peltzer, industrieel te Verviers; Vivroux , architekt te 

Verviers; Putzeys, stads-ingenieur; N., architekt, afgevaardigd 

door de Société centrale d'architecturej  N., architekt, aangewezen 

door  de mededingers. 

Art .  Voor  den n t  zal een uitspraak zijn 

gedaan omtrent het eerste gedeelte van de prijsvraag. 

e schetsen der  ontwerpen die tot het tweede gedeelte worden 

toegelaten, blijven het eigendom der  stad. e andere schetsen 

worden aan de vervaardigers teruggegeven, na de sluiting der 

tentoonstelling van de ontwerpen, en tegen inlevering van het 

bewijs van ontvangst, dat hen door  den stads-secretaris zal zijn 

gegeven. e ontwerpen die niet vóór t° October  zullen zijn 

opgevraagd, blijven het eigendom der  stad. 

Art .  Eene som van  frs. zal in gelijke deelen worden 

verdeeld, als vergoeding en zonder  rangverdeeling, onder de 

mededingers die tot het tweede gedeelte van den wedstrijd wor-

den toegelaten. 

Art . e mededingers die tot den tweeden wedstrijd worden 

toegelaten, zullen op een nader  vast te stellen datum alle teeke-

ningen moeten toezenden, vermeld in artikel  onder  letter  B. 

Art . e inzendingen voor  het tweede gedeelte, moeten 

evenals die voor  het eerste gedeelte, naamloos geschieden. Zi j 

moeten vergezeld zijn van een gesloten couvert, voorzien van het 

motto of kenteeken, en naam, voornamen en woonplaats van dén 

vervaardiger  bevatten. 

e jur y zal slechts het couvert openen, dat den naam bevat 

van den vervaardiger  van het ontwerp, waaraan de eerste plaats 

wordt toegekend. 

e stedelijke administrati e zal de motto's der  overige bekroonde 

plannen bekend maken; de namen der  vervaardigers van die 

plannen zullen slechts op hun bepaald verzoek, schriftelij k gericht 

tot den Burgemeester  der  stad Verviers, wordan bekend gemaakt. 

Bij  de inzending voor  den tweeden wedstrijd moet een gedetail-

leerde begrooting worden ingediend. Elk ontwerp, welks begroo-

ting gebleken zal zijn onnauwkeurig te zijn of de bepaalde som van 

 frs. voor  de vastgestelde maximum kosten van den schouw-

burg te boven gaat, daarin begrepen de kosten voor  al de meu-

bels, het decoratief, de machinerien, de verwarming en de ver-

lichting , zullen van de mededinging worden uitgesloten. 

Bij  de aanbesteding zal de administrati e het recht hebben de 

uitvoering niet te gunnen, indien de laagste inschrijvin g het be-

paalde cijfer  te boven gaat. 

n dit geval zal de stad, zonder  schadevergoeding, het eigendom 

behouden van het ontwerp, en zal zij  het recht hebben dit te 

doen wijzigen naar  haar  goedvinden, hetzij  door  den ontwerper 

zelve, hetzij  door  een anderen architekt. 

Elk ontwerp, ingekomen na den vastgestelden termijn , of dat 

niet voldoet aan de bepalingen voor  den wedstrijd, wordt van de 

beoordeeling uitgesloten. 

Art .  Aan den ontwerper  wiens plan in de eerste plaats 

bekroond wordt, zal de uitvoering worden opgedragen, op de 

voorwaarden, algemeen gebruikelij k voor  de stedelijke werken; 

de architekt zal geen aanspraak kunnen maker, op eenige ver-

meerdering van honorarium voor  wijzigingen die de administrati e 

wenschclijk mocht vinden in zijn ontwerp aan te brengen. 

t honorarium van den architekt is bepaald op  pCt. van de 

aannemingssom. 

e architekt moet voor  zijne rekening nemen, alle bureaukosten 

voor  het vervaardigen der  plannen, schetsen en détai l teekeningen. 

t bureau der  stads openbare werken is met het toezicht 

belast. 

t honorarium van den architekt zal betaald worden als volgt: 

 pCt. onmiddelijk na het nemen van een besluit over  de aan-

besteding;  pCt. op afrekening, naarmate de vorderingen der 

werken, en in verhouding van de betalingstermijnen voor  den 

aannemer gesteld. 

e prijzen in het eerste gedeelte van den wedstrijd toegekend, 

zullen worden uitbetaald nadat de uitspraak der  jur y over  den 

eind-wedstrijd door den Gemeenteraad zal zijn goed gekeurd; 

de prijzen zijn slechts verschuldigd aan die mededingers die aan 

de beide gedeelten van de prijsvraa g hebben deelgenomen. 

Aan elk der  twee ontwerpen, die in het tweede gedeelte van den 

wedstrijd volgen op het bekroonde plan, kan op advies der  jur y 

een premie van  frs. worden toegekend. 

r  de zorgen der  gemeente-administratie zal, terstond na de 

uitspraak der  jur y over  den tweeden wedstrijd, een tentoonstel-

ling worden gehouden van alle ingekomen plannen, zoowel voor 

het eerste, als voor  het tweede gedeelte. 

e tentoonstelling zal voor  het publiek geopend worden na 

het besluit van den Gemeenteraad over  het rapport der  jur y 

T

Art .  Voor  het eerste gedeelte van de prijsvraa g worden 

verlangd: 

t situatieplan op de schaal van , waarop zijn 

aangegeven alle ontworpen gebouwen, benevens de toegangen tot 

het terrein waarop zij  moeten gebouwd worden. t plan moet 

vergezeld worden van doorsneden op dezelfde schaal, tot op . 

boven de fundeering genomen. 

 Een plan van elk der  verdiepingen, van de sousterrains en 

den rez-de-chaussée, op een schaal van  a . 

 Een verticale doorsnede over  de as, op  a . 

e gevels op een schaal van  a . 

 Een beschrijvende toelichting van het plan. 

 Een beknopte staat van kosten, die een gemakkelijk over-

zicht geeft van de juistheid der  begrooting. 

N.B. e teekeningen moeten gemaakt zijn op zwaar  papier, 

ter  grootte van  bij , de randen in deze afmetingen 

begrepen. Op de teekeningen moeten alle maten worden inge-

schreven, en toelichtende bijschriften (legendes) voorkomen. 

Alleen dc teekeningen der  gevels moeten gemaakt worden op 

zwaar  papier, ter  groote van  bij , de randen daarin 

begrepen. All e teekeningen moeten gekleurd zijn. 

 Voor  het  van de prijsvraa g moeten de 

mededingers leveren, op een schaal van  per : 

t algemeene plan, aangevende de ligging van alle ont-

worpen gebouwen. t moet vergezeld zijn van doorsneden op 

dezelfde schaal, die alle details der  fundeering kunnen laten 

beoordeelen. 

e plattegronden van den rez-de-chaussée en elk der  loge 

verdiepingen. 

 Een genoegzaam aantal lengte en dwarsdoorsneden ter 

verduidelijkin g van het ontwerp. 

e gevels. 

A l deze teekeningen moeten vervaardigd zijn op zwaar  papier, 
' groot  bij , met inbegrip der  lijsten; zij  moeten in 

kleuren zijn opgewerkt. 

r  middel van verschillende kleuren moeten in de platte-

gronden en doorsneden de materialen worden aangegeven; deze 

kleuren moeten de grondslag vormen van een beschrijvende uit-

 legging der  teekens enz. binnen de omlijstin g der  plannen. 

e bestemming van elk lokaal moet in de plattegronden wor-

den geschreven. 

 Een beschrijvende memorie van toelichting, aangevende de 

! motieven der  wijziging in de plaatsing der  lokalen, in het gebruik 

: van materialen, der  toestellen enz., die gebracht zijn in het eerste 

door den ontwerper  geleverd plan. 

. Een gedetailleerde begrooting van de geheele constructie 

van het gebouw, van de meubels en de deco:atie. 

 Gedetailleerde begrootingen van specialiteiten voor: 

e centrale stoomverwarming. 

b, e electrische verlichting. 

e tooneeldecoraties en accessoires, noodig voor  een schouw-

burg van den rang als die van Verviers. 

e schouwburgzaal moet  zitplaatsen kunnen bevatten. 

Strapontins worden niet toegelaten. 

e buitenmuren moeten minstens  baksteenen dik zijn. 

t tooneel moet omgeven zijn met een  steens muur, die 

slecht:, doorbroken mag zijn met het minst mogelijk aantal, bepaald 

noodzakelijke openingen, en al deze openingen moeten van metalen 

deuren zijn voorzien. 

e muur  van de avant-scène moet . boven het dak 

van het gebouw uitkomen 

e deuren, de trappen en de gangen moeten een breedte hebben 

in centimeters, gelijk aan het aantal plaatsen in dat gedeelte van 

de zaal waarvoor  de genoemde onderdeelen zijn bestemd; de 

breedte mag evenwel nimmer minder  dan . zijn. 

e loges en foyers der  artisten en figuranten, moeten in 

verbinding staan met uitgangen die onafhankelijk van het tooneel 

zijn, dat een groot aantal buiten-uitgangen moet hebben. 

t dak moet van ijzer  zijn. 

e overkapping van het tooneel moet van breede openingen 

zijn voorzien. e luiken op deze openingen moeten van af het 

tooneel, maar  ook buiten het gebouw geopend kunnen worden; 

liefst moeten zij  echter, in geval van brand, automatisch werken. 

 A i het houtwerk, zoowel vast als los, de tooneelwerktuigen, 

de touwen enz. van het tooneel, moeten met eene stof ged'enkt 

worden die deze onderdeelen moeielijk brandbaar  maakt. 

J. e magazijnen voor  het decoratief, costumen en accessoires 

moeten zooveel mogelijk buiten den schouwburg zijn geplaatst. 

s dit niet het geval, dan moeten de lokalen voor  die doeleinden 

van gewelfde steenen zolderingen, ijzeren deuren en ventilatie-

kokers zijn voorzien. 

 Een daartoe geschikt lokaal, gelegen zooveel mogelijk op 

dezelfde hoogte en in de nabijheid van het tooneel, moet bestemd 

zijn voor  den dienst der  brandweer. 

Bij  dit programma — waarvan de vertaling hierboven is gege-

geven — dat aan duidelijkhei d zeker  niets te wenschen overlaat, 

zijn nog gevoegd een situatie op de schaal van  per . en 

een op  a

n een bijvoegsel van het programma wordt nog het volgende 

medegedeeld: 

e stedelijke administrati e voegt nog bij  wijze van eenvoudige 

inlichtin g de situatie van het bouwterrein bij  het programma; dit 

terrein ligt op den hoek der  straten Jardon en Xhavée. 

Op de situatie zijn de [diepten aangegeven waarop de goede 

grond (voor  het fundeeren) gelegen is. 

t terrein is aangevuld geworden met leisteen ; bij  het bouwen 

der fundeeringen zal het alzoo noodig zijn. de ontgravingen be-

hoorlij k te voorzien tegen afschuiving van den grond. 

t bijvoegsel bevat tevens het volgende uittreksel van het ver-

handelde in de zitting van den Gemeenteraad op  Oct.

e heer  Schipperger. Toch wilde ik gaarne eene verklarin g 

ontvangen met het oog op het emplacement der  Jardonstraat. 



Tot in de laatste tijden heeft de Gemeenteraad geen ander 

oogmerk gehad dan een schouwburg te bouwen op een terrein 

dat niets aan de stad kostte, en het terrein aan de Jardonstraat 

kwam daaraan te gemoet, dank zij  den verkoop van het over-

schot der  bouwplaats. 

Evenwel, zeer  onlangs is sprake geweest om het geheele terrein 

voor  den Schouwburg en aanhoorighcden in beslag tenemen.dat 

is te zeggen om niets aan particulieren af te staan van den grond, 

door  ons van Staatswege overgenomen. n dit geval zou het 

bouwterrein, in | laats dat het ons niets zoude kosten, ons integen-

deel So a  frs. kosten. Waarover  moeten wij  nu stemmen? 

Over  het eerste denkbeeld ? Over  het tweede ? t de raad in 

deze geen beslissing nemen ? e zal de schouwburg tot stand 

komen? 

e Burgemeester. Volgens de gestelde voorwaarden, zal men 

aan de architekten overluten gebruik te maken van het terrein op 

een- wijze zooals zij  goedvinden. t fraaiste en meest economische 

plan zal worden uitgekozen 

e , wethouder. Wi j  zijn het allen eens. Er  is een 

amendement voorgesteld: om de architekten mededingers vri j  te 

laten in het beschikken over  het terrein. Zij  mogen zij-straten 

maken of niet. Zij  mogen terreinen voor  lateren verkoop behouden 

of opofferen. Wi j  zullen later  beoordeelen wie van de mededingers 

zijn gebouw het beste heelt geplaatst en op de voordeeligste wijze. 

Wi j  maken echter  geen voorwaarde sine qua non, wat betreft 

overschietend terrein. t in antwoord op het denkbeeld van den 

heer  Gilon, die den schouwburg in hel midden van een square-

wilde plaatsen 

n een uittreksel uit de , betreffende de 

staatsbegrooting voor  afdeeling Binnenlandsche Zaken, lezen 

wij . dat ti n aanzien van het nieuwe akademiegebouw te Ufecht 

door  den r  onlangs bij  B. en W. op bericht is aangedrongen 

en de vraag is gesteld, of de Gemeenteraad zich 'heeft kunnen 

vereenigen met het concept-contract, gewijzigd naar  de wenschen 

der . 

e Polytechnische School te t zal een gevoelig verlies 

lijden door  het aangevraagde eervol ontslag van . G. J. , 

hoogleeraar  aan die inrichting , die de betrekking heeft aange-

nomen van r  der  Eerste Nederlandsche Verzekering-

j  op het , tegen invaliditei t en ongelukken, te 

's Gravenhage. . 

e heer s J.Wzn. te Amsterdam, is eenige dagen 

geleden naar  Chil i vertrokken, voor  den tij d van  jaren. j  is 

in dienst der k getreden als ingenieur  bij  de openbare 

werken, met nog  Belgische ingenieurs, tlie uitsluitend bij  de spoor-

wegen werkzaam zullen zijn. 

e heer s was reeds eenigen tij d vóór zijn terugkomst in 

Nederland werkzaam bij  den aanleg van het Panama kanaal. 

Op verzoek eener  combinatie van aannemers en financiers, zal 

de kapitein ingenieur  P. G. van Schermbeek zich naar  China 

begeven, ten einde een onderzoek te doen naar  de overstroomin-

gen der  Gele rivier , en de middelen om dergelijke onheilen tegen 

te gaan. 

Naar  aanleiding van ons bericht in het vorige nummer, dat de 

heer  J. J. , vroeger  portland-cementfabriekant te Farmsuin 

bij , als technisch directer  zal optreden van eene derge-

lijk e fabriek in , kunnen wij  nog mededeelen, dat de 

fabriek door eene naamlooze vennootschap wordt gesticht te 

Tjiboda r  bij  Buitenzorg, waar  de grondstof gevonden wordt, en 

dat de naam zal zijn: cement-onderneming Tjibodar . 

Burgemeester  en Wethouders der  Gemeente Utrecht hebben bij 

advertentie de mededingers in den wedstrijd voor  plannen voor 

den aanleg van een openbaar  Park, enz. te Utrecht, uitgenoodigd 

vóór r  a s. te willen mededeelen of bij  hen bezwaren 

bestaan tegen eene Tentoonstelling van hunne ingezonden ont-

werpen. r  deze advertentie wordt aan de mededingers die 

geen correspondentie adres inzonden, de gelegenheid gegeven om 

hunne eventueele bezwaren te doen kennen. 

n de ochtendzitting van den Gemeenteraad van Amsterdam 
van Woensdag j . l werden goedgekeurd: 

de voordrachten van B. en W. tot vergunning voor  het span-
nen en hebben van geleidingsdraden over  een deel van den 
openbaren weg, ten dienste van electrische verlichtin g en wel: 

aan de  uitgaande van het 
electrische station in het blok huizen, begrensd door  de -
straat en den N.Z. Voorburgwal , tusschen de Jonge g 
en de St. , naar  de perceelen gelegen in de blokken 
aan de oostzijde van de t tusschen den m en de 
Watersteeg, en verder  begrensd door de Beursstraat en het ; 
alsook naar  de perceelen in het blok tusschen de Jonge -
steeg. de Paleisstraat, de t en den N. Z. Voorburgwal, 
en in het blok tusschen de St. ; en de N. Z. Voor-
burgwal en aan de
uitgaande van het electrische station het «Café " 
naar  de perceelen gelegen binnen den cil kei-omtrek van . 
straal, met het midden van den voorgevel van genoemd café als 
111 iddelpunt 

e avondvergadering van den Gemeenteraad van Woensdagen 
de ochtendzitting van g werden geheel gewijd aan de 
behandeling der  Tramplannen, niet geen ander  resultaat echter, 
d.tn dat, op voorstel van de hh. Van Nierop, Van den Wall Bake, 
Sillem, Van Eeghen, Pijnappel, Van Bosse, n en 8. Josephus 
Jitta , ile quaestie op nieuw commissoriaal werd gemaakt. 

Van deze commissie, waartoe werden benoemd de n 
Sillem, Van Bosse, Pijnappel, Van Nierop en J. C. de Vries, en 
waaraan hel . B. twte leden uit zijn midden zal toevoegen, werd 
opgedragen: de voordracht betreffende tramconcessien, met de 
daarop ingediende amendementen, nader  te onderzoeken en, na 
zoo noodig de belanghebbenden te hebben gehoord, een praead-
vies met een zelfstandig voorstel aan den d in te dienen. 

N VA N . 

,  November  Na mededeeung van het ver-
slag door  den heer . J. Nijenhuis als afgevaardigde ter  vergade-
rin g van de , in September  te n gehouden, 
werd mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven van het 
Bestuur r , waarbij  gevoegd zijn eenige door  het 

r  gestelde vragen, ter  beantwoording door  de Afdee-
lingen. Omtrent deze vragen, waarvan eenige exemplaren beschik-
baar  zijn, en ook in het Weekblad voorkomen, wordt besloten 
deze in een volgende vergadering aan de orde te stellen. 

r  den Voorzitter  werd eene voordracht gehouden, naar  aan-
leiding van de op  November  jl . alnier  gehouden nationale feesten. 

Na deze voordracht, welke met r  genoegen door  de leden 
was aangehoord, ontving spreker  bij  monde van den Vice-Voor-
zater, den heer . van der , eene welgemeende dankbe-
tuiging voor  het in deze zoo belangrijk onderwerp, dat zeer  zaakrij k 
opgemaakt is. 

Naar  aanleiding van deze voordracht ontspon zich tevens eene 
bespreking, waaruit de vraag ontstond, welke middelen moeten 
aangewend worden, om bij  eene eventueele feestviering meerdere 
eenheid, maar  vooral betere vormen en smaak over  het algemeen 
te verkrijgen . Zonder  tot een bepaald antwoord te komen, werden 
evenwel verschillende middelen aan de hand gedaan. 

a werd door  den heer  A. t . Braat rapport uitgebracht, 
als afgevaardigde ler  vergadering door  Art i et  te'sGra-
venhage gehouden op  dezer. 

l doel dezer  vergadering was, te spreken om middelen te 
bei amen ten einde voor  den werkman in Nederland gelegenheid 
te openen lot het afleggen van proeven van b.kwaamheid in hun 
ambacht. 

.Na veie besprekingen, waardoor  men van hot eigenlijk onderwerp 
aldwaalde, werd op vuorsiel van den heer  Emants het beginsel, 
hetwelk door  Art i et e is vooropgesteld, met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Na deze mededeeling werden ten slotte de tentoongestelde 
teekeningen in oogenschouw „enomen van de bekroonde antwoor-
den op de prijsvragen in  door  de j  uitgeschreven. 

, VACANT E , ENZ. 

Voor de betrekking van r  der  Gemeentewerken 
te , 111 plaats van den onlangs benoemden heer  J. 

, thans benoemd tot opzichter  bij  den Prov. Waterstaat in 
, te , is door  B en W. eene voordracht 

ingediend, waarop zijn geplaatst de heeren . Schouten te 
's e en  van der  Goot te o (O.) 

Tot gtmeente-architekt te t is benoemd: de heer . 
Paul, te Zevenhuizen. 

,  November. . J. r  Architekt , het bouwen van een 
, ten behoeve der  Ned. . tot exploitatie van 

n n te Oudega, Wijnbritseradeel Friesland: 
Jansen en Altena, n / n n 

e Boer, n / , n 
, Follega , m

Beekhuisen , n f e Graaf, Sneek 
; . Timmer , l /

Beninie l bi j Nijmegen . 
Gouden e An twerpen 1885. 

a Gron ingen 1886. 

E 

e n 

American  Elevator  Company, 
voor , Ziekenhuizen, - en 

Fabrieksgebouwen; 
m u n t e n u i t tl o o r : 
Vo l komen zekerheid, 

Eenvoud ighe id van Beweging, 
W e i n i g watergebru ik en onderhouds-

kosten, Geruischlooze gang, 
Onafgebroken goede werk ing . 

Vereischen  geen boring  in  den grond, 
in werking te zien, 

 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 
te

in het ,
in het l du Passage,

Generaal Agenten: 
. S &  Co , 

. Bracht 745 

 U

ï E T &  C i e ; 
 PARKETVLOr-Rt N en WAUDTEGELS:

fi V I L L E K O Y  B O C H , «r 

N S * C ie.
n c n C e m e n t t e g e l s .» 

Ju 

L O N D O N 

E T A:  ( X . 
/ertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

leveren i n u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

alsmede

- GLASMOZAIE K -

Groote voorraden.  tm 

W. F„  WEiJNTJES , 
Singel 514 b/h n Amsterdam. 
Special i te it i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verg laasde 
. 

Agent voor n

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

Deze warmwaterverwarmin g (met nieuw e toepassin g van zelfregeling ) 
beveel t z i i h aan in de volgend e jreplnatst e en besteld e toestellen , sind s 1876. 
Amsterdam.  de 

, )

; , — .

, Vossius-

straat. — e . , (huis).  A. , (huis). — . 

, (huis). -  —

 de . , (huis).

, (huis.)

 de .

(kantoren). 

.

. e , (huis). — . , (huis). — 

. (kantoren). 

Baarn. . , (villa). 

Zaandam. e . , (villa ) 

A rnhem . . , , (villa). 

. e . . . W. , (huis, n Copes van Cattenburg.) 

.
Amsterdam.  Weteringschans. — , Plantage — 

 PASSAGE, Prins ,  kamers). — de .

, (kantoren). - P. , t (huis). 

g e Bingerden). 

. e . , (huize de Cioeze). 

. e r d ,

Weesp. e .  W. . (villa). 

Amste rdam. e .  WttSTE, , (huis). 

r e . P. , (villa). 

Amste rdam. A. . , Architect . 

Amsterdam.  &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

 Nieuw te bouwe n Kl in isc h Ziekenhuis , groo t 
o

. e . , (villa). 

Zutphen

.

's Grave land. . 

15000 . 

G Th. A. , d t . 

S 4 0 °. zullen verkoopen op -
dag 3 r  1888. des namiddags te 

e uur, in het i  aan den 
Oudezijds Voorburgwal , te Amsterdam: 

Verschi l lende parti je n , Chr is -
t ian i a en Nieuwe Sundswall Ba lken, 
Chr ist ia n ia Spieren, Noorsche, Zweed-
sche en Oost-Zeesche P la ten, , 
Schroten, , Juffers, E l lens, 

s en Sparren, alsmede Ge-
schaafde en Geploegde n en 

n 

e volgens Notitien ten hunnen 
kantore, Nassauplein (buiten de Willems-
poort) te verkrijgen .

 NATU11KL. ASPHAL T 

Beltwe g No. 3.  1 'I'S Kl<
Gecomprimeerd e Asphaltweg.i i en dit o Dorschvloeren . Werken in Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Skatiiiir-Kinks , Noiitvloeren , Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winke l en Maguzijnvloereii . Gangen . Veranda' s «rug - en Dakbe-
dekkingen , Beto n Fnndeeringen , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend, Ondoordringbaar , Ueraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vocht ige muren. 

Voor  inliohtingen omtrent het leugen van Vloeren, Bedekkingen enz.,  m»u non to
nan het r  iler  fabriek, Beltweg 8.

http://Asphaltweg.ii


M i n i s t e r i e van Just i t ie . 

Op Zaterdag den r
des namiddags te  uren, zal in een dei-
lokalen van het t van Ju-titi e 
te  in het openbaar  bij  enkele 
inschrijvin g worden : 

t n v an en het 
n v an n 

en n a an de v o l -
g e n de G e b o u w e n: 

ie perceel: t Paleis van Justitie tc Am-
sterdam ; 

 » t s van Bewaring te Am-
sterdam ; 

e Strafgevangenis te Amsterd. 
t s van Bewaring te 

; 
t w te ; 
t s ; 
t t te 
Alkmaar ; 

e Strafgevangenis tc Alkmaar ; 
t s van Bewaring te 

; 
t w te ; 

e Strafgevangenis te Goes; 
t w teZierikzee; 
t s van Bewaring te 
Zierikzee; 
t Paleis van Justitie te 's -
togenbosch ; 

e Gevangenissen en s 
van Bewaring te ; 
e Strafgevangenis te Breda; 
t w te Breda: 
t w te Eindh.; 
t s van Bewaring te 
Eindhoven; 
t w te -
trich t ; 
t s van Bewaring te 

; 
t w te ; 

e Strafgevangenis te ; 
en wel perceel  gedurende  jaren, per-
ceel  gedurende  en de overige per-
ceelen gedurende  jaren, voor  alle aanvan-
gende  Januari

Bestekken liggen ter  lezing in bovenge-
noemde gebouwen en op het bureau van 
den t voor  de Gevangenis-
sen en n te 's-Gravenhage, 
en zijn te bekomen tegen betaling van ƒ
op franco aanvrage, bij  de S 
V A N F Boekhandelaars, Spui No.
te

Aanwijzin g zal geschieden voor de per-
ceelen

 en  den 17n
 voor de perceelen  en

den 18n  en voor  perceel
den 19n  telkens des namid-
dags te n plaatsen waar 
meer dan één perceel is gelegen, zal worden 
aangevangen met het laagst genummerde 
perceel. 

n zijn te bekomen bij  den -
nieur-Architec t voor de Gevangenissen en 

n en voorts: 
Voor de perceelen  en  bij  den 

Opzichter G. S . , te Amsterdam. 
Voor de perceelen  en  bij  den Opzichter 

. , te Alkmaar . 
Voor de perceelen  en  bij  den Op-

zichter  J. . , te Goes. 
Voor de perceelen  en  bij  den Op-

zichter . COUVÉE , te Zierikzee 
Voor de perceelen  en  bij  den Opzichter 

. A . , te 's . 
Voor het perceel  bij  den Opzichter . W. 

, te Breda. 
Voor de perceelen  en iy bij  den Opzich-

ter P. v. d. , te Breda. 
Voor de perceelen  en  bij  den Op-

zichter  J. E. , tc . 
Voor de perceelen  en  bij  den Op-

zichter  G. , te . 
 November

Voor den , 

P. J. . 

| U V l u W , d 

 Vreemde Spoorwegen). 

Op g den a r  des 
namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  dc e n te
van: 

Bestek N°.

g v an s t a l en -

s m et b e v e s t i g i n g s d e e l e n, 

i n 3 . 

Bestek N°.

g v an e i k en W i s s e l h o u t. 

Bestek N°.

g v an e i k e n h o u t en -

, i n 3 . 

Bestek N°.

g v an s t a l en -
v e n, s t a l en L a s c h- en -
l e g p l a t en , s t a l en -
b o u t en en n , 
i n . 

e besteding geschiedt volgens artt .
resp.  en  van het bestek. 

e bestekken liggen van den  Novem-
ber  ter  lezing  Centraalbureau bij 
de e n en aan  bureau van 
den r r . N te 

 en zijn op  aanvraag (per  brief) 
aan genoemd  (Afd. Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 

 per  stuk. 
n worden gegeven aan het Cen-

traalbureau (Afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

U , den \t& ™ November

te . 

 V A N 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 
n s v o o , 

Tuigkainer-lienoodigdheden , 
' k , 

G o u d en en n . . 

T e n t o o n s t e l l i ng . 
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 T e n t o o n-
s t e l l i n g s g e b o uw van de j 
t ot g d e ,

 en St. Anthonie Breestraat C

d en Actiën Gesellschaft für 
lYerzinkerei und Eisencon-

v l a k g e g o l fd , . . . 

struction. 
g e w o on en g e b o m-

, n i n 

vormals JACOB , 
RHEINBROHL . 

v e le -

EN 
de n en _ . . . . . , 

Fabrie k van gegalvaniseerd e 
a f m e t i n g en - BoUW-COnStrUCtiën . 

Geïllustreerde, prospecti, referentiën 
en begrootingen steeds verkrijgbaar . 

. , , 

. 

S 

d a k p a n n en en 

n v an 

u i t m u n t e n de c o n-

, g e s c h i kt 

v o o  a l l e n 

v an d a k b e d e k-

k i n g , o ok v o o

d a k en m et z e e

e h e l l i n g. 

J A N VAN DER POT, 
 3

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

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

E - en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T s y s t e em . 

tiel leve op Voornaam eu Adres te letten. 

^ — - ^ - l i - ü ' 1 . 1 ' t '"i>. 

: .  J. . . Prof. E. . . E F 

C , F. J. S en C. T. J. S . 

: t

: E N . VA N  &  ZOON. 

t  Amsterdam. 

L o n d on O f f i c e: 

 Queen Victori a Street E . C: - Y S &  C°. 

s voor  Nederland, fr.  voor e 

(bij  vooruitbetaling) . p. p. ƒ  voor  het Buitenland (bij  vooiuitbetaling) 

fr . p. p. f — Afzonder]. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  CtS. 

: n betreffende de . — m 
in feesttooi, door . Cramer. — e tentoonstelling van werken door 
den bouwkundige J. van , uitgevoerd door het t van 
Binnenlandsche Zaken. — Verslagen der  afdeelingen n  October 
en m en Omstreken  November  — Binnenlandsche be-
richten. — Benoemingen, vacante betrekkingen enz. — Bij  de Plaat. 

t nummer bestaat uit  bladzijden en plaat: Ontwerp voor  een drinkfontein . 

2e - E en . 

N° . 

 E  É  E N B ET  E F F EN E 
E . 

Op de Prijsvrage n i n 1888 door de j 
uitgeschreven en waarvan het programma voorkomt in 
het  N°. i van  Januari

zijn de volgende antwoorden ingekomen: 

l e : E en . 

 A vapeur  teekeningen benevens memorie. 

 Vooruitgang  » zonder » 

. V . . (monogram)  » benevens » 

 Viribu s Unitas 

 Prijsvraag 

 E . O. G. 

 Passez 

 teekeningen benevens memorie. 

3e : E en . 

N ° . t  teekeningen. 

 Op het laatste oogenblik

r

N 

 Betsy 
 Wapen der  kunst ("get.) 

. 

 Verpoozing in vrijen tij d

8. Werk en volhard 

 Te licht bevonden 

 Pictura 

 Eenvoud en natuur 

r  alit artes 

d 

e ne finit  jamais

a

 Pictura (*)

 ne vieilli t pas

 Es bildet ein Talent sich 

[in der  Stille 

Ein Charakter in dem 

[Strom der  Welt 8 

e

 St. c

21. Vol moed begonnen en 

[geëindigd

 Volhardin g

u dc feesten van dc viering van 
Nederlands onafhankelijkheid zijn 
afgeloopen en m wederom 
in zijn gewonen toestand is terug-
gekeerd, veroorloof ik mij  voor 
eenige oogenblikken uwe aandacht 
te vragen voor  eenige korte op-
merkingen, die ik wensch te maken, 

met het oog op mijn gekozen onderwerp m 
in feesttooi". t is daarom, dat ik u verzoek met mij 
nog eens even een terugblik te werpen op hetgeen door 

s ingezetenen is gedaan, bij  het vieren van 
het -jari g herdenkingsfeest van Nederlands onafhanke-
lijkheid , en een kijkj e te nemen op welke wijze men 
heeft versierd, hoedanig de versieringen zijn aangebracht 
en de manier  waarop men getracht heeft zijn feestgevoel 
lucht te geven, en hoeverre er  vooruitgang is te be-
speuren met het aanwenden der  gelden, die voor  ver-
sieringen werden geofferd, wat daarvoor is geleverd en 
wat daarvoor had kunnen geleverd worden. 

*) d in de vergadering der  Afdeeling m van de 
. . b. cl. Bouwkunst, op  Nov.

8s te g N ° . 4 9. 
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z

t ook hier  zwaarmoedige en sombere in-

drukken ontvangen? Waar in de werkelijkheid de polygromie met 

leven en opgewektheid schittert, moet de indruk toch nog gunstiger 

zijn dan op deze photographiën. 

N VA N . 

 October  Nadat de leden zich eenigen tij d 

hadden verlustigd in het bezichtigen van de platen van Ned. 

, naar  teekeningen van den heer  Jhr. J. C. , beschik-

baar  gesteld door  den heer  A. W. Sijthoff , opende de Voorzitter , 

de heer  W. , de eerste vergadering. Spreker  riep den 

leden een welkom toe, verheugde zich in de trouwe opkomst 

en voegde er  den wensch bij  dat de bijeenkomsten goed 

mochten worden bezocht en de strekking hebben  de 

beoefening der  bouwkunst te bevorderen en den bloei der 

afdeeling te doen toenemen, ook door  den vriendschapsband 

versterkt. 

p werd het woord gegeven aan den heer  P. J. Groen, 

aangezocht om eenige toelichting te geven op de platen. 

t inleidend woord dat de toelichting vooraf ging en waarin 

werd aangetoond dat het schoone plaatwerk, hoewel niet direct 

met de bouwkunde in betrekking staande, toch bijdroeg tol 

aankweeking van het schoonheidsgevoel, en alzoo niet misplaatst 

was in eene vergadering van bouwkundigen, — die inleiding gaf 

het duidelijkst bewijs, in welke goede handen deze taak was 

gelegd. n dri e dagen een reis naar  en in ë en terug te 

doen, en dan nog te verzamelen wat men gezien en genoten heeft, 

dat was voorwaar geen kleinigheid, vooral als men bedenkt dat 

gedurende die reis veel gepraat wordt, vele anekdoten van allerlei 

strekking de rondte doen, en veel humor wordt gedebiteerd; zulk 

reizen is dan ook alleen van het lid der. heer  Groen te verwachten. 

t gezelschap waarbij  hij  zich had aangesloten, heeft hem deze 

taak gemakkelijk gemaakt en hij  was daardoor  nog beter  in staat 

ons een blik in het schoone e te doen slaan. 

Na de toelichting der  platen, die uit den aard der  zaak kort 

moest wezen, werd den heer  Groen dank gebracht voor  het vol-

brengen der  niet lichte taak. Ook werd aan den heer  Sijthoff 

 een woord van dank gewijd voor  het beschikbaar  stellen van 

het plaatwerk en er  bijzonder  op gewezen, dat dit prachtige 

boek met den boeienden tekst, voor  ƒ — te verkrijge n is, 

daarbij  een lot in de kunstkroniek a /' — als premie zoo-

 dat dit werk slechts — kost. 
1 a werd den heer m gelegenheid gegeven mede-

deelingen te doen over  parketvloeren. t nieuwste op dit 

' gebied was een parketvloer  welke in asphalt werd gelegd. e 

houten bekleeding wordt zwaluwstaartsvormig bewerkt en de 

openingen, vij f in getal, vol gegoten met kokende asphalt. Zulk 

eene vloer  sluit alle vocht af. Een ander  monster  was het 

zoogenoemde oparquet tapis". t is dun eikenhout op lin -

nen geplakt; het linnen wordt met lij m op den ondervloer 

bevestigd. 

Nog werd ter  bezichtiging gesteld een monster  van een parket 

vloer  die reeds tal van jaren dienst had gedaan, en waaruit ten 

duidelijkst e bleek dat deze van zeer  goede kwaliteit was en alle 

aanbeveling verdiende. t was afkomstig uit de fabriek van 

Jandges. 

Na bezichtiging van nog enkele modellen en monsters, werd 

den heer m dank gezegd, waarbij  de Voorzitter  bijzonder wees 

op het nut van dergelijke mededeelingen. 

a bracht de heer  J. P. de g verslag uit van de 

g der j  te Amsterdam gehouden, welk 

verslag onder  wel verdiend applaus werd goedgekeurd. 

e Voorzitter  deelde vervolgens mede dat ingekomen was een 

brief van het , bevattende eene vereerende dankbe-

tuiging voor  de ontvangst in Sept.  in de Sleutelstad, en dat 

het Bestuur  der  afd. eene schriftelijk e dankbetuiging had gericht 

aan Burgemeester  en Wethouders te , voor  het gebruik van 

het s om daar  vergadering te houden. 

Voor het uitbrengen van het verslag aangaande de tinantieele 

kwestie in zake de Séptember-vergadering, zegt de Voorzitter 

hartelijk  dank aan de leden, voor  de krachtdadige hulp waar-

mede zij  het Bestuur  der  afd. hadden in staat gesteld die 

ontvangst voor  te bereiden. n het bijzonder  komt lof toe aan 

de heeren van , , r  en van n — com-

missie van bijstand. r  hunne voorlichtin g is de zaak voor 

de ontvangst der  leden geslaagd, en kunnen wij  thans met ge-

noegen terugzien op de najaarsvergadering der . 

e Voorzitter  dechargeerde deze Commissie van hunne lang 

niet gemakkelijke taak. Een luid applaus was daarvan het 

gevolg. 

e Penningmeester  bracht daarop in het midden de rekening 

en verantwoording dezer  vergadering, Velen verkeerden in een 

angstige verwachting wat daarvan het eindcijfer  zou zijn, daar  het 



getal leden veel grooter  was dan men had mogen verwachten; 

het finantieel beleid van den Penningmeester  en zijn goed hart 

om voor  weinig geld eene passende decoratie aan te brengen, 

waren oorzaak dat het te kort slechts weinige guldens bedroeg. 

t voorstel van het Bestuur  om dit kleine tekort op de reke-

ning van  — en zoo noodig op die van  over  te brengen, 

werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Nadat de firma  Van Engk &  Groen nog bijzonderen dank was 

betuigd voor  de decoratie op Zomerzorg, bedankte de heer  Adr . 

Verhaag het Bestuur  voor  zijne bemoeiingen bij  de ontvangst in 

September, welke inderdaad schitterend door hem genoemd werd, 

en meende dat ook aan het Gemeentebestuur  van Noordwij  k eene 

schriftelijk e dankbetuiging moest gezonden worden voor  het ter 

bezichtiging stellen van het inwendige van hel . 

Verder  wordt door den Voorzittter  medegedeeld, dat de heer 

l in November, de heer r  in , . W. , 

Gemeente-Archivaris in eene der  volgende maanden voordrachten 

hadden toegezegd. 

n de bus werd de volgende vraag gevonden: Gaarne ontving 

men inlichtingen omtrent de deugdzaamheid van het

 (of geen vochtige huizen meer). 

 November e Voorzitter  opende 

de Vergadering, verwelkomde het nieuwe buitengewoon lid de 

heer d en beveelt de Afdeeling in zijn steun aan. 

Na lezing en goedkeuring der  notulen deelde de Voorzitter  een 

en ander  mede, omtrent de antwoorden op de prijsvraa g „Ont -

spanningsoord "  en eene tentoonstelling daarvan in 

het k Gebouw. e bekroonden en de heer  Wolbers, 

ter  vergadering tegenwoordig, verklaarden hunne plannen daartoe 

af te staan. t de andere inzenders zal hierover  gecorrespon-

deerd worden. Betreffende de gehouden tentoonstelling van de 

ontwerpen op de bovenzaal der  Sociëteit »de Vereeniging"  alhier 

deelde de Voorzitter  mede, dat zij  den laatsten dag door  niet min-

der dan  en in het geheel door  personen werd bezocht. 

Alsnu kwam aan de orde het benoemen van een afgevaardigde 

naar  de door de Vereeniging Art i et e te n ver-

gadering. Na het lezen van den ontwerp leiddraad bij  het schrij-

ven van het bestuur  van A. et . gevoegd, verklaarde de heer 

Geyl een nadere bespreking hier  gewenscht te achten om daar-

door te weten of den afgevaardigde al dan niet een mandaat 

moest meegegeven worden. 

e heer  J. . Stoel Az. achtte het benoemen van een afge-

vaardigde niet direct noodig, en stelde voor  hiertoe niet over  te 

gaan, maar  aan het Bestuur  van A. et . mede te deelen, dat de 

Afdeeling instemt met het beoogd doel en gaarne op de hoogte 

wenscht te blijven van de besluiten, die zullen worden genomen. 

e heer  Van den Ban drong er  op aan, om toch punt voor 

punt den ontwerp leiddraad te behandelen en daardoor  het oor-

deel van de Vergadering te hooren. Wi l een der  leden dan uit 

eigen beweging de Vergadering bijwonen dan kan hij  dit oordeel 

daar  mededeelen; ook kan dit schriftelij k worden gegeven. Na 

eenige discussie wordt het voorstel van den heer  Stoel aangenomen. 

e Voorzitter  las de vragen voor, die van het r 

zijn ontvangen om door  de Afdeeling te worden beantwoord. Op 

voorstel van het Bestuur  werd voor  die beantwoording een com-

missie benoemd bestaande uit de heeren J. E . van den Arend, 

e en Geijl , die daartoe bij  acclamatie werden gekozen. 

e heer  Geijl deed naar  aanleiding van die benoeming het 

voorstel de commissie uit te breiden tot zes leden en dan aan 

dri e daarvan de meer  practische en aan de andere dri e de meer 

theoretische ter  beantwoording te geven. e heer h stelde 

den heer  Geijl voor  bij  de benoeming te blijven en dan desnoods 

slechts enkele vragen te beantwoorden. 

e heer e meende, dat dan toch die tweemaal dri e 

leden niet afzonderlijk moeten werken, ook de heer  van den 

Arend zegt die meening te zijn toegedaan. 

e heer  Geijl lichtt e zijn voorstel nog nader  toe; hij  achtte 

om de laatste vragen vooral aanvulling wenschelijk, terwij l de 

heer g k in geen geval een even aantal leden 

wenschte hij  stelde daarom voor  in plaats van dri e nog twee 

leden te benoemen. 

Er werd besloten nog twee leden te benoemen, waartoe geko-

zen werden de heeren van den Ban en Wolbers. 

a wordt door  den heer  A. van der  Steur  Jr . een kunst-

beschouwing gegeven, bestaande uit : photographische afbeeldin-

gen van eenigen der  voornaamste gebouwen uit Europa, die met 

zeer  veel belangstelling door de leden worden bezichtigd. e 

Voorzitter  brengt dien heer  den dank der  Vergadering en deelt 

den leden mede, dat 'door  den heer  Wolbers voor  de volgende 

Vergadering een kunstbeschouwing is toegezegd. 

Bij . besluit van  Nov. jl . is — op voordracht van de 

Commissie van toezicht op de e van Beeldende 

n te Amsterdam — toegekend aan Ed. Jacobs de gouden, 

en aan J. W. Best de zilveren eerepenning, bedoeld bij  art.

der wet van i  (Stbl. n°.  en is voorts aan Ed. 

Jacobs, voor  het tijdvak van .  tot en met  Nov.

een jaargeld van ƒ  verleend, bestemd om hem in de gele-

genheid te stellen zich in de beeldhouwkunst te volmaken. 

e motieven der  voordracht van genoemde Commissie zijn te 

vinden in de Staatscourant n°,

Aan den hoofd-opzichter  der  gemeentewerken te Nieuwer-Amstel 

is door den gemeenteraad een buitengewone belooning van 

 5000 toegekend voor  het leveren der  plannen voor  de waterlei-

ding. t gewone tractement van dien ambtenaar  is tevens 

verhoogd geworden. 

, VACANT E , ENZ. 

e heer . , te Veendam, is benoemd tot architekt 

op de onderdeming «Arendsburg"  te , en vertrekt den

. naar  de plaats zijner  bestemming. 

Tot chef van het technisch beheer  der  Utrechtsche waterleiding-

maatschappij  is benoemd de heer , te Arnhem, die tevens 

zijne betrekking blijf t vervullen bij  de waterleiding in laatstge-

noemde stad. 

e heer k treedt op in plaats van den heer  A. W. , 

civiel ingenieur  'te Utrecht, aan wien op zijn verzoek een eervol 

ontslag is verleend als ingenieur  der  Utrechtsche waterleiding-

maatschappij. 

Tot opzichter  van d bij  de zeesluis aan'het ververschings 

kanaal te Scheveningen is door f en n 

benoemd de heer  J. de Bruyne te Willemstad. 

r hadden zich  sollicitanten aangemeld. 

Bij  den Prov. waterstaat in e wordt tijdelij k een opzichter 

verlangd; het salaris is ƒ  per  dri e maanden. - en ver-

blijfkosten worden vergoed. 

Sollicitanten moeten zich vóór  15 . a.s., bij  gezegeld adres, 

en met vrachtvrij e overlegging der  noodig geoordeelde stukken 

wenden tot Gedeputeerde Staten, waarvan Griffie r  is de heer 

G. W. van der  Feltz te Assen. 
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_ ___ _ _ _ Fabriek van n weefsel _ t 1 _ 
,Z. voor  Plafond-en Wand- BUlkslOOt. 

bepleistering. 

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

, c 4 ^ A S L T . 
„CABOLINEUM." 

, circulaires en attesten op aanvrage franco. 

The St. Pancras n Work 
Company, . 

p 

n Trappen 

Eerst e PrU»i GOUDEN MEDAILLE . 

International e Landbouw-Tentoonstellin g 

te Amsterdam , 1884. 

. 
alwaar een Sta l en l lo x op ware 

groott e te bezichtige n is . 
Geïllustreerd e Catalogusse n op 

aanvrage . 

JAN . — . 
: t 402 bij  het . 

UEBOUW E G VAN E J TOT 
G . 

Vertegenwoordig t ItOltEK T KOYL E & s u \ . l.im Londen . 
Betaalden de hooijsle onderscheidingen op verschillende  'tentoonstellingen' 

als //rijzen van' f  Gouden en Zilveren

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
erugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

S Ventilators en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 
 geplaatst. 5088 

— In all e voornam e pliiutse n zijn modelle n te bezichtigen . 
s Telephonen, s , S Water le id ingen. s 
geschi lderd en gebrand Glas, geschilderde Tegels, enz enz. 

Verkrijgbaa r in tie maten van 30—50 cM . lengte , 

6—11 „  breedte , 

35 „  dikte . 

Behalv e  biede n deze parketvloeren , bove n de 

ander e soorten , de volgend e voordeele n aan:

 (kraken ) en 
 omda 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 . 

5089 

t voor  Nederland. , 10 Pr in s , Amsterdam. 

W. F. WEIJNTJES, 
Singel 514 b/h n Amsterdam. 
Special i teit i n n 011 Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 
. 

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

 waar  winters 

t Ktyaniseerc n  het eenige afdoende middel tegen verrotting eh zwam. e 
bewerking geschiedt geheel reuk- én kleurloos. d bijlevering van hout. 

Prim a Engelsche , merk Wallsend, Agent voor n s &  tj 

 te
Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijier - \ | van uitmuntende kwaliteit en tegen concurreerehde prijzen 

waren waarvan op aanvrage priizen gaarne ver-
strekt worden.

E T &  C , e.
 PARKETVLOtnÉ N en WAnDTEGELS : « 

 V I L L E K O Y & B O C H . f 

 B O C . « 
N S  Cle.

n enCementtegels
 Groote voorraden. 5087

" « • • • • • • •(•»•• » • • a •
 E . E  &  Z . leveren 

zoowel met als zonder  bijbehoorende 
. 

E T en E . Billijk e prijzen en 
vrachten. T systeem P é t i t j e a n. 

> o|> V o o r n n i i i n e i i A « l r o  t o l e t t e n . 

E T  O. . 
/ertegenwoordiger s van JüS F. EBIVEH te Londen , 

leveren in u i t s l u i t e n d e e r s te kwal i te i t , 

, 
alsmed e

- GLASMOZAIE K -

file:///Zentien


. 
Op Vrijda g den r  des 

namiddags te twee uur, zal door Burge-
meester en Wethouders van  ten 

e worden : 

1°. t afwerken van den Coahoorn-

smgel en . 

2 °. t bouwen eoner  vaste i jzsron 
bru g over  de r iv ie r de Borkel , 
i n den Coohoornsingel. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op 
Woensdagen  en r e. k., des 
namiddags te  uur. 

e bestekken liggen ter  lezing op het 
Bureau van den Gemeente-Architect F. . 
V A N , en zijn na r 
verkrijgbaa r tegen betaling van ƒ  voor 
het ie en v . m  voor  liet  perceel. 

E 

e n 
American  Elevator  Company, 

voor

m u n t e n u i t d o o r : 
Vo l komen zekerheid, 

Eenvoud ighe id van Beweging, 
W e i n i g watergebruik en onderhouds-

kosten. Geruischlooze gang, 
Onafgebroken goede werk ing . 

Vereischen  geen boring  in  den grond, 

in werking tc zien, 
 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 

te
in het ,

in het l du Passage,
Generaal Agenten: 
. S &  Co , 

gracht 745 

J A N — A M S T E R D A M . 
: t 402, bij  net . 

GEBOUW E G VAN E J TOT 
G .

Vertegenwoordig t F. WITTE, Berlijn . 

E  VOO E en . 

N voor  Stoom, - en "Waterkracht , 
voo r Personen , Goederen , >|>ijzeii , en/., enz. 

Y &  C ° , . 
Geschi lderd en gebrand Glas, geschilderde Tegels enz. enz. 

s Ven t i la to r s s Telephonen. 
s Water le id ingen voor  gebouwen enz. enz. 

 L T 1 .
exploit  i«- r n vitn <le Val,Traver«. 

E . I T 

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

E

J H. , 
van Z . . N . 

Bekroond met Eere-d ip loma, (hoogste 

onderscheiding op de e 

tentoonstel l ing van bouwmate-

r ia le n te Gron ingen i n 1886. 

 oust er-i  rn en nl beeldingen worden 

op lranco aanvrage toegezonden. 

Gecomprimeerd e Asphal t wegen en dit o Dorsclivloeren . Werken in Asplitilt -
tSüstit' k voo r Trottoirs , Skittiiig-ltinks , Moutvloeren . Kelders , Kolf - en Kegel -
banen . Winke l en Hagiizijiivloeren . Gangen Veranda' s Itrng - en Dakbe-
dekkingen , lif t on Fnndeeriiigen , .Stallen , enz., enz,, enz. 

 Ondoordringbaar ,

Voor inlichtingen uuitreot het  van Vloeren, hVdekkingt  enz., gelieve meu  te adresseeren 
nan het  der  fabriek, Bel'weu 3,

e Portland-Cement-Fabriek van 
F & E 

levert haar  erkend en uitmuntend fabrikaat , met garantie 
voor  de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der  fabriek:  vaten per  jaar. 
s in de voornaamste steden. 
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N VA N . 

 November  kunstbeschouwing bestond uit 

teekeningen van uitgevoerde bouwwerken, als: de stationsgebouwen 

der . . S. . te , Amsterdam, , het Administratie -

gebouw der  zelfde j  te Amsterdam, het Café »de 

"  het Concertgebouw, het w aldaar, be-

nevens den schouwburg te Groningen. 

e Secretaris, de heer  P. G. . las de aanteekeningen van 

het verhandelde in de  vergadering voor, welke werden 

goedgekeurd, waarna het woord werd gegeven aan den heer

C. , Gcmeentearchitekt te . 

Spreker  bracht in herinnering, als inleiding tot.zijne voordracht, 

de woorden van den Voorzitter  der  afdeeling, den heer  \V . , 

bij  gelegenheid der  September-vergadering, te n gehouden, 

waarbij  de wensch werd uitgesproken, dat bij  het vele goede 

waarop het tegenwoordige boven het oude n bogen mag, een 

behoorlijk rioolstelsel mocht tot stand, komen en noemde daarvoor 

l als het meest gewenschte

Spreker  zeide, dat de wensch naar  een goed rioolstelsel zeker 

gedeeld wordt door  ieder, die prij s stelt op

 en  doch stellig in de eerste plaats 

door  de mannen van het bouwvak, die allen herhaaldelijk ge-

legenheid hebben zich te overtuigen van den treungen toestand 

waarin n op dit gebied verkeert, doch niet enkel , 

maar  zeker  de meeste Nederlandsche steden en ook die in het Buiten-

land. — Toch heeft Nederland zich altij d gunstig onderscheiden. 

e is de toestand hier? e faeces komen uit het privaat in 

eene loozing en zoeken in vereeniging met het huishoudwater  hun 

weg öf naar  een beerput, óf naar  een straatriool, dat ze verder 

voert of tracht te voeren naar  de grachten. n deze vermengen 

zij  zich gedeeltelijk met het water, bezinken voor  een ander  deel 

om later  door  baggerlteden op het droge gebracht te worden en 

als meststof te dienen. 

Uit dezen gang van zaken zou men afleiden, te doen te hebben 

met een geregeld stelsel, en dat het alleen aankomt op grachtwater-

verversching, wat echter  in de praktij k niet zoo blijk t te zijn. 

Een goed riool moet geheel waterdicht zijn en behoort eene zekere 

helling te hebben. 



Noch de htiisriolen, noch de straatriolen voldoen aan deze 

eischen, en het gevolg daarvan is dat in de laag gelegen oude 

steden de riolen eigenlijk de taak vervullen van beerputten; 

daarenboven zijn ook vele straatriolen van te slappen steen 

gebouwd en de wanden, bodem en krui n te dun; zij  verontrei-

nigen daardoor  den bodem in sterke mate en niet minder  het 

grachtwater. 

Er moet dus  gewaakt worden in de nieuwe wijken voor 

rioleering te zorgen, in de oude wijken dio te verbeteren. 

Op de vraag welke  tot verbetering moest worden ingesla-

gen, ging spieker  verschillende stelsels, ook die van het buitenland, 

 wees er  op dat de stoffen verwijderd moeten worden, alvorens 

ze ;tot gisting overgaan, op den treurigen toestand, waarin de 

e grachten langen tij d verkeerden, dank zij  het beerput-

tenstelsel, en wees  vele andere stelsels, als het spoelstelsel, 

het afvoer- en het bevloeiingsstelsel, het tonnenstelsel en dat van 

, welk laatste spreker  voor  het beste hield. e voordeelen 

en bezwaren  de verschillende stelsels verbonden, stelde hij  in 

een duidelij k licht ; hij  ging de verschillende wegen na, welke 

men gevolgd heeft om zich te  de verzamelde massa 

(afvoeren in zee  in eene rivier , uitstortin g op landerijen, neer-

slag langs scheikundigen weg) en bracht hiermede ook eindelijk 

in verband de landbouwkwestie. 

r  in het bijzonder  nog behandelde spreker  de pogingen, te 

n aangewend, ter  verbetering der  rioleering. Spreker  eindigde 

ongeveer  aldus: 

t er  een keuze gedaan worden uit de verschillende stelsels, 

dan aarzel ik niet de doorvoering van s stelsel aan te 

bevelen. n  werd door  een zeer  groot aantal van de notable 

inwoners dezer  gemeente, aan wier  hoofd de hoogleeraren der 

medische faculteit stonden, een adres aan den gemeenteraad 

ingediend, waarbij  de invoering van dit stelsel voor  de geheele 

stad werd gevraagd. t adres verdient nog altij d de aandacht; 

ja, de opgedane ondervinding verleent het nog meer  kracht. 

n wij  ons daarom aansluiten bij  den reeds door  den heer 

k uitgesproken wensch, dat n niet lang me.er  verstoken 

blijv e van een behoorlijk rioolstelsel, bij  voorkeur  dat van r 

Een luid applaus was de welverdiende dank der  vergadering 

voor  deze uitstekende voordracht, welke op verzoek van den 

Voorzitter  door  den  wordt afgestaan om

in het  te worden opgenomen. 

Na deze voordracht werd door  den Voorzitter  de gelegenheid 

opengesteld, om aan den spreker  inlichtingen te vragen, op- of 

aanmerkingen over  het gehoorde te doen, waarvan een druk 

gebruik werd gemaakt. 

Zoo vroeg de heer  Jesse  er  bij  toepassing van het -

stelsel geene bezwaren bleven bestaan omtrent het keuken- en 

huishoudwater, en  bij  dat stelsel het horizontaal leggen der 

buizen een vereischte was, waarop de heer l antwoordde 

dat dit geen vereischte is. maar  wel zeer  gewenscht. 

e heer s vroeg of de stoffen geregeld aftrek vinden, het-

geen de heer l beantwoordde, zeggende dat daarover  geen 

klagen is, al wordt die aftrek telken jare geringer. 

e heer  Planjer  Sr. gaf met genoegen te kennen, dat de steenen 

kolken in onze gemeente worden vervangen door  ijzeren, naar 

aanleiding waarvan de heer l opmerkte, dat het zeer  ge-

wenscht w'as, dat op eens alle steenen kolken door  ijzeren werden 

vervangen wat nu langzamerhand moet geschieden met het oog 

op de kosten. 

e heer . . van n meende uit ervaring te mogen op-

merken, dat het tonnenstelsel in de praktij k met geen goed ge-

volg is toe te passen op groote inrichtingen en vroeg of het den 

heer l bekend was, wat aangaande het concentratie-stelsel 

(per  straat) te Utrecht was voorgevallen, een stelsel, minder 

kostbaar  dan dat van . 

e heer l moest erkennen, daarvan niet geheel op de 

hoogte te zijn, maar  meende uit het door  den heer  van n 

medegedeelde te mogen afleiden, dat het door hem bedoelde be-

ginsel hetzelfde was als dat van den heer , toegepast te 

Praag, het begin van diens stelsel. 

e heer k vroeg het een en ander  omtrent de afvoering in 

dc residentie en de heer m of het van overwegend belang 

was, dat de fabriek dicht bij  de gebouwen in eene gemeente staan. 

e heer l antwoordde dat dit volgens r niet nood-

zakelijk was, en dat deze, mocht eenmaal in n zijn

geheel in toepassing komen, eene fabriek zou doen oprichten op 

eene plaats, geenszins in het centrum der  stad gelegen. 

e heer r  wenschte gaarne te weten of de waarde der 

stoffen bij  algeheele toepassing van dat stelsel zou verminderen, 

waarop de heer l antwoordde, dat men, zooals reeds door 

hem betoogd was, geen stelsel moet bazeeren op de opbrengst 

der stoffen. 

c heer  Planjer  Sr. was van oordeel dat in het door den heer 

r  bedoelde geval de itoffen juist meer  zouden opleveren, 

daar  dan de stadsbagger  en de buitenbagger  evenveel waard 

zullen zijn, hetgeen thans niet zoo is. 

e heer l maakte de opmerking dat in de toekomst de 

meststoffen meer  noodig zullen worden, b.v. voor  de ontginning 

van heidevelden. 

l de heer  P. J. Groen zich een leek noemde, wenschte hij 

toch ook iets aangaande deze zaak te zeggen, en wel dat hij  met 

het l niet zoo geheel en al kan meegaan, daar  hij  de 

overtuiging had dat de eenmaal verontreinigde bodem bij  de 

toepassing er  van geen baat zou vinden, omdat die bodem niet 

tot zijn vorigen toestand zou zijn terug te brengen, dat de kosten 

voor  een ander  stelsel toch altij d nog te kostbaar  zouden zijn voor 

de gemeente . Na al het gehoorde nam hij  de vrijhei d 

als resumé van alle de besprekingen het fransche bon mot toe 

te passen: «Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer 

ce qu'on a." 

e heer l antwoordde hierop dat, met het oog op de 
microben-ontwikkeling, de toepassing van het l zelfs 
met aandrang moest worden voorgestaan. 

e discussien waren hiermede afgeloopen en den heer l 
werd door  den Voorzitter  dank gezegd voor  zijne zeer  gewaar-
deerde mededeelingen. 

Ofschoon niet op de agenda voorkomende, gaf de heer  Planjer  Jr . 
eenige mededeelingen ten beste aangaande profielsteenen, in de 
zaal aanwezig. e steenen zijn te zien aan de in aanbouw 
zijnde school aan de g te ; en worden daar  aan-
getroffen deels als kraalsteenen voor  twee bogen aan de topge-
vels, deels voor  eene lijst (waterlijst ) aan de kroonlijst . Werden 
deze steenen voorheen meest geleverd door  de heeren Cannoij  en 

s te Venloo, de levering daarvan door de heeren Gebrs. 
Sillevoldt te Oegstgeest kan, volgens den heer  Planjer  Jr., zeer 
worden aanbevolen. 

e kleur  behoort helder  te wezen en steekt dan ook zeer  gun-

stig af bij  de donkere kleur  van appelbloesem van den nieuwen 

schoolgevel. Ook moet de steen goed doorbakken zijn. 

e Voorzittter  dankte den heer  Planjer  Jr . voor  zijne mede-

deeling en achtte het een gelukkig verschijnsel dat ook een der 

jongere leden iets van zich had laten hooren. j  hoopte dat 

andere jonge leden dat  voorbeeld zouden volgen 

Voor eenige door het hoofdbestuur  der j  gestelde 

vragen werden op voorstel van het afdelingsbestuur  uit de leden 

commissien benoemd tot het uitbrengen van rapport . 

e vergadering, tegen  November  jl . uitgeschreven door 

«Art i et "  te 'sGravenhage, werd namens de afdeeling 

bijgewoond door den heer  C. . van , die echter  het 

rappor t daarover, met het oog op het vergevorderde uur, wilde 

uitbrengen op de volgende vergadering. 

Eene door  het bestuur  voorgestelde verandering in art.  van 

het reglement der  afd. werd goedgekeurd. Volgens deze wijziging 

zullen voortaan de namen der  als lid voorgestelde personen op 

de convocatiebiljetten worden vermeld en over  hunne aanneming 

op die vergadering beslist. e maatregel wordt genomen ter 

bespoediging van de toelating. 

e heeren . n en J. n werden als 

lid aangenomen; evenzoo, volgens het gewijzigde Ar t  nu reeds 

de heer  J. P. C. . 

Uit de bus kwam de vraag: «Wat heeft de ondervinding ge-

leerd omtrent de beveiliging tegen vorst van een muur  ter  dikt e 

van \ waalsteen of een dito muur  van cement-beton ?" 

e beantwoording dezer  vraag werd in de aandacht aanbevo-

len der  heeren Planjer  Sr. en A. Boekwijt. 

r  Allereerst werd door  den 

penningmeester  rekening en verantwoording gedaan over  dit jaar , 

en de commissie, bestaande uit de heeren A. B. van Asperen, 

E Jelsma en C. van Straaten, door  den Voorzitter  benoemd tot 

onderzoek van die rekening, bracht een gunstig rapport uit, zoodat 

de penningmeester, onder  dankbetuiging, kon worden ontheven 

van zijn beheer. 

Bij  de behandeling van de begrooting voor  door het be-

stuur  ingediend, gaf  bijirage, te verleent aan het -

nijverheidsmuseum en aan de Ambachtsschool alhier, aanleiding 

tot eenige bespreking. 

Niet ten onrechte toch, werd de vraag gesteld: «of het wen-

schelijk is, dat, bij  de beperkte geldmiddelen der  afdeeling, steeds 

aan andere vereenigingen bijdragen worden verstrekt, terwij l die 

jaarlijk s zouden kunnen worden besteed tot het uitschrijven van 

een prijsvraag. n werd besloten om voor  dit jaar  aan 

aan beide genoemde vereenigingen een gelijk bedrag van

uit te keeren. Ook rij n nadere voorstellen in te wachten, bij  de 

a. s. benoeming van afgevaardigden naar  de algemeene ver-

gaderingen; daar  ook hierdoor  bezuiniging zal te verkrijge n zijn. 

Volgens rooster  treden de heeren . f en S. . J. van 

, als bestuursleden, af, Bij  de benoeming van  leden 

in het bestuur  werd de heer  van n herkozen, en de heer 

C. van Straaten gekozen. 

Zoo ook werden herbenoemd de heeren  J. Nieuwenhuis tot 

Voorzitter , J. T . k tot Penningmeester  en . . J. van n 

tot Secretaris. 

e ingekomen vragen, ter  beantwoording door  de afdeelingen, 

werden door den Voorzitter  voorgelezen en toegelicht, terwij l 

enkele commissien zullen benoemd worden, met verzoek eenige 

vragen te behandelen en daarover  hun rapport uittebrengen. 

. e Voorzitter  opende de 

Vergadering. Na lezing en goedkeuring der  notulen werd door 

den Voorzitter , den heer . P. Berlage, verslag uitgebracht van 

de vergadering gehouden den  November  te 's-Gravenh.ige 

over  den «ontwerp leidraad voor  wien meester  of werkman de 

gelegenheid willen openstellen proeven van bekwaamheid af te 

leggen". t eerste punt der  agenda, bespreking der  door het 

r  der j  gestelde vragen, lokte levendige 

discussie uit, waaraan door  vele leden werd deelgenomen. Wegens 

het vergevorderde uur  mocht punt twee, voorstellen tot het uit-

schrijven van prijsvragen, onbesproken blijven en werd besloten 

twee prijsvragen uit te schrijven, waarvan de onderwerpen in het 

 zullen worden opgenomen. 

bouwkunst meer  ontleend worden aan d i  waartoe wij 

zelf even goed behooren, en dit werd bewaarheid door  toongevende 

mannen van vroeger. n noeme slechts Philippo Brunellesco, 

den baanbreker  en steunpilaar  der . j  inspireerde 

zich hij  zijns scheppingen, op de antieken, doch wist daarbij  op 

oorspronkelijk e (zijn eigen) wijze de natuur  als leidsvrouw te 

volgen. t juist maakt hem zoo groot. n later  tij d kreeg men 

de Gothiek, waarbij  op nieuw naar  de behoeften en den geest 

van  tij d de natuur  werd geraadpleegd. En men moet dat nu 

juist net opvitten al!é:n mit bjtrekkin, '  tot de ornamentiek, 

maar evenzeer  in alle hoofivormj n en eischeu der  bouwkunst; 

men moet komen tot een harmonisch geheel naar  den tijd , waarin 

men leeft. e weg tot het verkrijge n van een nieuwen stijl is 

 afgesloten, maar  dan moet men niet blijven copieeren. t 

die weg moeielijk is? — Wie zal het betwisten? — r reeds 

het streven, het willen daarvan is de eerste schrede. 

t is niet doenlijk thans de geheele voordracht in al hare 

rijk e gezichtspunten te beschouwen, zonder  die te kort te doen. 

t zij  genoeg hier  nog te vermelden, dat de spreker  aanbood gaarne 

verschillende gebouwen in den g te bespreken, mits eerst an-

deren hunne gedichten eens hadden geuit, en alzoo een debat 

zou plaats hebben. Aan deze uitnoodiging werd ten volle gehoor 

gegeven, waarbij  zich vóórstanders en evenzeer  vele tegenstanders 

opdeden; het vergevorderde uur  belette echter  dat aan de be-

schouwing der  gebouwen kon worden begonnen, zoodat dit tot 

den  Januari  werd uitgesteld. Onder applaus, en dank-

zegging van de beide redenaars werd de vergadering gesloten. 

r

e vergadering had ditmaal, om bijzondere redenen, op g 

plaats en werd door den vice-Voorzitter  geopend. e heer . . 

k werd als gewoon lid geïnstal leerd. 

Na eenige mededeelingen werd over  de nieuw uit te schrijven 

prijsvraa g gesproken en als onderwerp daarvoor  vastgesteld: 

t ontwerp yoor  eene waterleiding-toren. t programma zal 

op de volgende vergadering gereed zijn. Tevens werd besloten 

den inleveringstijd voor  de prijsvraag:  tot dezelfde ver-

gadering (welke op den  Januari  zal plaats hebben) te 

verlengen, ten einde gelegenheid tot meerdere deelname mogelijk 

te maken. 

Thans werd overgegaan tot de kunstbeschouwing, aangeboden 

door  den heer  A. W. van , bestaande uit het werk van 

t , getiteld t schoone plaat-

werk verschafte veel genot, le meer  daar  het zoo goed past bij 

de voordracht, welke de heeren W .  Brückman en A . W. van 

, voor  dezen avond hadden toegezegd, naar  aanleiding van 

de reeds meer  besproken vraag naar  den vooruitgang in de 

bouwkunst te 'sGravenhage. e heer  van n begon, als tolk 

voor  beider  eenstemmige gedachten, eene zeer  boeiende rede, 

welke in dri e afdeelingen was gesplitst:

e indeeling spreekt reeds voor  zichzelve. 

t eene schoone beeldspraak duidde spreker  aan wat er  toe 

noodig is om vooruitgang te kunnen constateeren in algemeenen 

zin en bracht dit in verband met het gebied der  bouwkunst. Was 

reeds op voorgaande vergaderingen uitgesproken, dat vooruit-

gang voorzeker  bestaat, ook te 's Gravenhage, spreker  kon daar 

wel mede instemmen, doch ontwaarde niet genoeg een zichtbaar 

doel; daardoor  wordt het streven verzwakt. Volgens spreker  en 

den heer  Brükma n moet alle studie en voornamelijk die van de 

T W T E . 

Bij  de behandeling van art.  der  Staatsbegrooting, hoofdstuk 

Binnenl. Zaken, in de zitting van de Tweede r der  Staten 

Generaal van , besprak de heer s van der 

m met warmte den stand van de zaak der  stichting van het 

nieuwe universiteitsgebouw te Utrecht, en in verband daarmede 

de oorzaken van de vertraging, die het in gebruik nemen van het 

gebouw in den weg staan. j  meende dat Utrecht terecht bezwaar 

heeft gemaakt zich te vereenigen met de eischen van het rijk . 

e hoop, die men bij  het optreden van dezen r  koesterde 

dat er  een einde aan zou komen, was tot nog toe niet verwezen-

lijkt . m vroeg hij  of de r  bereid is de moeielijkheden 

weg te ruimen, opdat overeenstemming kome tusschen de regee-

ring en het gemeentebestuur  voor  het sluiten van het contract. 

n allen geval drong hij  er  op aan dat de min. zich zouue ver-

eenigen met het tweede voorstel van Utrecht, door  aanneming 

van het ontwerp-contract van  October

j  toonde daarvoor  goeden moed te hebben, omdat deze . 

sympatie koestert voor  de universiteit, waaraan voor  hem en zijn 

geslacht herinneringen zijn verbonden. 

e r  van Binnenlandsche Zaken, de heer , ver-

trouwde dat men erkennen zoude, dat hem in deze zaak niets 

was te verwijten. , zoo merkte hij  op, de gemeenteraad 

van Utrecht zelf heeft nog geen beslissing genomen, terwij l hij 

zelfs steeds aandrong op het nemen van een besluit. 

Uit het niet nemen van zulk eene beslissing leidde de r 

af, dat men van hem wilde vernemen, welken weg hij  zou willeu 

volgen. j  verklaarde steeds getracht te hebben de zaak tot een 

goed einde te brengen. r  tusschen het ontwerp der  gemeente 

en het plan van het rij k vond hij  zelf weinig verschil, gei'jk hij 

aanwees. j  vond dat de gemeente geen ongelijk had in het 

stellen van hare eischen, en diong dus op aanneming van het 

ontwerp van  October  aan. Zij n goede .vil, zeide de , 

liet niets te wenschen over  cn hij  hoopte dat overeenstemming 

mogelijk zal zijn. 

e heer s drong daarna op eene spoedige beslissing 

aan vooral met het oog op het toenemend aantal studenten, en 

verklaarde te hoopen, dat waar  het geldelijk belang dit niet 

vorderen zoude, men eenige vrijhei d zoude laten. 

n de zitting van den Utrechtschen gemeenteraad, op denzelfden 

dag gehouden, werd aan de leden bericht, dat de r  van 

e Zaken te kennen heeft gegeven, het contract in 

 door  den d als uiterste concessie in zake den bouw der 

Akademie aangenomen, nu door  den r  ook zijnerzijd s 

wordt aangenomen. 



Volgens dat contract zal een programma van eischen daaraan 

worden toegevoegd, voor  dat het geteekend wordt. n moet dus 

nu daaromtrent tot overeenstemming trachten te komen. Verder 

bepaalt dat contract, dat wanneer g en Gemeente niet 

binnen een jaar  tot overeenstemming zijn gekomen, dit contract 

vervallen is, en de gemeente weer  vri j  is om naar  welgevallen te 

handelen. 

e Commissie, door UEdelAchtb. benoemd ter  beoordeeling 

der ingekomen plannen op de door  UEdelAchtb. uitgeschreven 

prijsvraag, heeft de eer  U hierbij  het resultaat van haar  onderzoek 

te doen toekomen. 

n  November  jl . werden haar  in het Gebouw voor 

kunsten en wetenschappen  plannen onder  de hier  volgende 

motto's in handen gesteld: 

 Arbeid adelt,  stuks. 

 Arbeid adelt,  stuks (uit Breda). 

 Go ahead never  mind,  stuks. 

 Ultrajectum ,  stuks 

 Opgeplakte ster,  stuks. 

,  stuks. 

,  schilderij  en een rol met  stuks. 

,  stuks. 

 Self help,  stuks. 

 Wandel prettig,  stuks. 

 Eenvoud,  stuks. 

e peppel,  stuks. 

s agitat molem,  stuks. 

 Parkaanleg,  stuks. 

 Avancement,  stuks. 

 Simplicitas,  schilderij  en  stuks. 

Bij  haar  onderzoek meende de Commissie de volgende voor-

waarden te moeten voorop stellen: 

i ° . e doeltreffende indeeling van het buitengoed t -

land"  tot bouwterrein in verband met den bestaanden aanleg. 

 Een schoonen aanleg van het park op het Oudwijkerveld . 

e mogelijke uitvoerbaarheid van de ontwerpen met hel 

oog op de kosten. 

Allereerst werden door  haar  ter  zijde gelegd die ontwerpen 

welke zich reeds bij  een eerste onderzoek noch door  doeltreffende 

terreinverdeeling, noch door  schoonheid van aanleg kenmerkten. 

e waren de ontwerpen, gemerkt met de motto's: Nos.

Arbeid adelt (uit Breda),  Go ahead,  Ultrajectum .  driehoek. 

 Self help,  Wandel prettig, e peppel.  Parkaanleg 

en  Avancement. 

e meeste dezer  ontwerpen kenmerken zich door  weinig gunstige 

indeeling van t "  in bouwterreinen en door ongun-

stige en kleingeestige opvatting wat betreft den aanleg van het park 

op het Oudwijkerveld . Bijn a alle misten de in een groot park 

zoo noodige vergezichten en groote lijnen. 

c overblijvende zeven ontwerpen weiden aan een nauwkeurig 

onderzoek onderworpen. e waren : 

N° . i .  Bij  dit plan is de indeeling en de gioe-

peering der  bouwterreinen niet gelukkig, hoewel er  naar  gestreefd 

is het terrein zoo productief mogelijk te maken. e plaatsing der 

gebouwen is zoodanig, dat alle doorzicht belemmerd is. Vooral 

zijn de gebouwen op het Oudwijkervel d minder  goed geplaatst. 

Ook de vorm der  bouwterreinen is onpraktisch. e aanleg van 

het park op het Oudwijkervel d heeft wel is waar  enkele verdiensten* 

N°.  Uit dit plan blijk t het streven van den ont-

werper  om liet terrein zoo productief mogelijk te maken, maar 

ook hier  zijn de gebouwen niet goed geplaatst, waardoor  eenheid 

tusschen hel villapar k en het park op het Oudwijkervel d gemist 

wordt e aanleg van het als openbaar  park te behouden ge-

deelte van t "  is niet fraai, de ontwerper  schijnt 

de bezwaren, die de bestaande bommen medebrachten, niet te 

hebben kunnen overwinnen. 

e aanleg op het Oudwijkervel d heeft wel is waar  veel goeds, 

maar  de doodloopende vijver  is niet natuurlij k genoeg van vorm 

en heeft niet voldoende afwatering. 

N°. l de ontwerper  van dit plan getracht 

heeft zooveel mogelijk bouwterreinen te verkrijgen , is de indceling 

en de groepeering der  bouwblokken niet gelukkig, zoo zelfs dat 

de toegang .tot enkele zeer  bekrompen is. Ook de parkaanleg 

op het Oudwijkervel d en op t "  heeft weinig 

verdienste. 

N<>. e plaatsing van de villa' s op t -

land"  is niet gelukkig, die op het Oudwijkervel d beter. e 

rijwegen in het park zijn niet slecht ontworpen, doch laten te 

weinig ruimt e voor  wandelwegen over, waardoor  deze laatste 

minder  goed zijn aangebracht. e plaatsing van het magnetisch 

observatorium is goed gekozen. 

No. e indeeling van t " 

is met het oog op de oppervlakte der  bouwterreinen niet gelukkig. 

e terreinen, weinig in getal, zijn te groot en worden daardoor 

te kostbaar. Uit een finantieel oogpunt verdient dus dit plan geen 

aanbeveling. 

t ontwerp van het park heeft zeer  vele verdiensten, vooral 

van de waterparti j  die goed geslaagd is. t sportterrein is echter 

niet goed gelegen; in het midden ontworpen, verdeelt het het 

Oudwijkervel d in twee deelen tot schade van een goed geheel. 

e regelmatige aanleg tusschen t "  en het Oud-

wijkerveld , hoewel op zichzelf niet onverdienstelijk, is aldaar  niet 

op zijn plaats. 

Ofschoon de algemeene indruk gunstig is, kon ook dit ontwerp 

voor  geen bekroning in aanmerking komen, te meer  omdat bij 

dit ontwerp worden gemist de werkteekeningen en de begrooting 

 van kosten, waardoor  aan de voorwaarden van het programma 

niet is voldaan. 

N° . e ontwerper  is geslaagd in eene goede 

! vereeniging van de Nieuwe Baan en het terrein van vermaak van 

j t . e aanleg van het gedeelte bij  de Biltsche 

straat is evenwel niet grootsch genoeg en het terrein is te veel 

versnipperd. e plaats voor  de brug over  de Biltsche grif t is goed 

gekozen. e geheele opvatting van plaatsing en groepeering der 

bouwterreinen is zeer  gelukkig en kan bij  uitvoering een goed 

en schoon geheel vormen. Ook ten opzichte van de begraafplaats 

is de plaats der  verschillende perceelen goed gekozen. 

s het oordeel over  de indeeling der  bouwterreinen op het 

"  gunstig, bepaald ongunstig is dit wat betreft den 

aanleg van het park op het Oudwijkerveld . e ontwerper  blijk t 

op dit gebied niet thuis te zijn, het geheel is in strij d met de 

eenvoudigste regelen de tuinarchitectuur . 

Uit een financieel oogpunt beschouwd is ook de indeeling der 

bouwterreinen op het "  niet ongunstig, daar  rui m 
2 . voor  bouwterrein beschikbaar  blijft . e begrooting 

voor  dit gedeelte van het ontwerp komt het meerendeel van de 

Commissie wel wat hoog voor, hetgeen echter  zijn oorzaak vindt 

in de voorgestelde ophooging van het terrein, waarvan de Com-

missie de noodzakelijkheid niet inziet. 

e begrooting van het park op het Oudwijkervel d heeft de 

Commissie gemeend ter  zijde te kunnen leggen, daar  het ontwerp, 

wat dat gedeelte betreft, toch niet in aanmerking kan komen 

voor eene bekroning. 

N° . e algemeene indru k van dit ontwerp is 

niet ongunstig. e geprojecteerde weg van de n naar 

de Biltstraat is goed gekozen. t aanbrengen van de groote 

avenue is met het oog op het reeds bebouwde gedeelte en op 

eene productieve bouwterrein-exploitatatie niet slecht gezien en 

is ook de begrenzing met daarbij  behoorende bebouwing langs 

de begraafplaats goed opgelost. 

l bij  deze indeeling meer  bouwterrein wordt verkregen 

dan in het vorige plan. zoo weegt dit niet op tegen de 

minder  gunstige groepeeriug der  bouwblokken en staat het 

in dit opzicht ten achter  bij  het ontwerp N°  (opgeplakte ster). 

e geprojecteerde sloot tusschen de bouwterreinen is af te 

keuren. e waterloozing van den rijweg tusschen de Biltstraat 

en het einde van de geprojecteerde avenue is door  te weinig 

ophooging van het terrein onvoldoende. Een doorloopende ge-

leidelijk e afloop van den weg over  zijne geheele lengte tot aan 

het einde ware wenschelijker. 

Ook de variant, die de ontwerper  met het oog op het behoud 

van het oude heerenhuis op het "  van dit gedeelte 

geleverd heeft, is niet aannemelijk en kan niet boven het eerste 

ontwerp gesteld worden. 

e aanleg van het park op het Oudwijkervel d is zeer  goed en 

kan als de best geslaagde beschouwd worden; evenzoo de ge-

meenschap tusschen t "  en het Oudwijkerveld , 

wanneer  de aanleg kan worden uitgewerkt zooals op de teekening 

is aangegeven. e indeeling van het bouwterrein aan den Nico-

laasweg is minder  gelukkig. 

e keuze voor  de plaats van het magnetisch observatorium, 

de aanleg van den vijver , en de onderlinge groepeering van het 

volkskoffiehuis, muziektent, kinderspeelplaats en hét terrein voor 

openbare spelen, is zeer  gelukkig geslaagd. e voorgestelde water-

loozing van de openbare speelplaats is af te keuren. Bij  uitvoering 

zouden evenwel deze terreinen de aangegeven afmetingen niet 

kunnen verkrijge n en zullen zij  met het oog op den door  de 

gemeente geprojecteerden hoofdweg iets moeten worden inge-

krompen. 

Wat de begrooting van kosten betreft, acht de Commissie het 

cijfer  voor  de ophooging van t "  onvoldoende. 

l de begrooting voor  het park op het Oudwijkervel d niet 

voldoende is uitgewerkt en dus moeielijk is na te gaan, komt het 

der Commissie voor  dat het plan voor  het genoemde eindcijfer 

wel is uit te voeren. e zeer  onvolledige begrooting wekt bij  de 

Commissie het vermoeden, dat het den ontwerper  aan voldoende 

ervaring op dit gebied ontbreekt. 

Naar  aanleiding der  bovenvermelde overwegingen meent de 

Commissie dat  der  ontwerpen voor  eene volledige be-

kronin g in aanmerking kan komen, maar stelt zij  U voor  de 

uitgeloofde som voor  prij s en premie gelijk te verdeelen tusschen 

de inzenders van de plannen onder  de motto's

en  en wel /' — aan den ontwerper  van het plan 

onder  het motto

 en aan 

den ontwerper  van het plan onder het motto  even-

eens

U r

C.

C.

. 

 A .

t bovenstaande rapport werd in de zitting van den Utrecht-

schen Gemeenteraad, op g , behandeld. 

Uit de daarover  gevoerde discussie, voornamelijk wat betreft de 

verdeeling van prij s en premie, bleek, dat sommige leden uit het 

rappor t meenden te moeten opmaken, dat de jur y zelve het ont-

werp  beter  achtte dan het plan  Zij  wilden 

dus aan het eerste den prijs , en aan het tweede de premie toe-

kennen. Bij  meerderheid van stemmen werd echter  de conclusie 

van het rapport aangenomen. 

t in vroeger  vermeldde bericht, dat aan den 

heer  E . J. Niermans te Parij s o.a. werd opgedragen de bouw 

eener  Nederlandsche bierbrouweri j  op het terrein der  Parijsche 

wereld-tentoonstelling, is niet geheel juist, en eischt alzoo verbetering. 

Onder de werken namelijk, waarvan het maken der  plannen 

en ookde uitvoering aan onzen bekwamen landgenoot zijn opge-

dragen, zijn de voornaamste, een groot restaurant café, en eene 

diamantslijperij . t de plannen van dit laatste gebouw, in oud 

n stijl , behaalde de ontwerper  een groot succes. 

Nadat de Gemeenteraad v  'sGravenhage in de vorige week 

het besluit nam, concessie te geven voor  het maken eener  haven 

voor  visschersschepen te Scheveningen  daartegen de noodige 

gronden kosteloos af te staan benevens eene subsidie te verleenen 

van /a millioen Gulden, onder nader  te regelen voorwaarden, 

bleek het in de raadsvergadering van j.l . , dat men voor 

de vaartverbetering minder  gunstig gestemd was. 

t voorstel toch tot het graven van een kanaal  de stad, 

aanvangende aan de k in de richtin g van de plaats waar 

vroeger  de molen «de Ooievaar"  heeft gestaan, werd door de 

meerderheid afgestemd, zoodat in dezen voor  den g niets is 

verkregen en de verbetering van de provinciale vaart dus zal 

eindigen aan de grens der  gemeente zonder  verdere aansluiting 

met de stad, het ververschingskanaal of Scheveningen. C. 

n zal zich het verschil herinneren dat ontstaan is tusschen 

het Bestuur  van de j  van den Werkenden Stand en 

den heer  B. van Buuren. aannemer, beiden te Amsterdam, wegens 

 het bouwen van het Gebouw op den s Burgwal. 

Bij  arbitrag e is thans in het proces in zake den heer  B. van 

; Buuren contra de , na zeven jaar  aanhangig geweest 

te zijn, vonnis gewezen. 

e arbiters, de heeren . , , bouwkundige 

i bij  de e Spooi wegmaatschappij, en , gemeente-

opzichter, hebben den aannemer van Buuren nagenoeg geheel in het 

gelijk gesteld, en hem alsnog toegewezen eene som van ruim f

inclusief rente, zonder  eenige boete wegens te late oplevering van 

het gebouw der j  voor  den Werkenden Stand, op den 

. 

e proceskosten moeten gedragen worden voor  S door de -

schappij, voor  door  van Buuren. 

Bij  akte van compromis was /  bij  minnelijk e schikking 

 aangeboden, welk bod echter  niet werd aanvaard. 

Omlrent de beweging op bouwkundig gebied in Berlijn , lezen 

wij  in een Fransch blad het volgende: 

t is zeer  natuurlij k dat de s een heofdstad willen 

hebben, het groote keizerrij k waardig en, men moet het eerlijk 

bekennen, er  bestaat geen reden om aan te nemen dat hun dit 

minder  mogelijk zal zijn dan aan de Franschen, aan de Engelschen 

of aan de Amerikanen. , zal Berlij n ooit de weerga kunnen 

worden van Parijs, n of New-York? t is eene andere 

zaak. e wil, noch het genie van een volk vermogen iets tegen 

de wetten der  natuur. e onvruchtbare vlakten van Brandenburg 

zijn niet gelijk te stellen met de boorden van de Seine, noch 

met de monding van de Theems, noch met de oevers van de 

; en Berlij n zal nimmer op de route van de wereld of de 

volken liggen." 

e ontboezeming is het gevolg van de bedrijvigheid in de 

e hoofdstad, alwaar  het paleis der  afgevaardigden zijne 

voltooiing nadert, en over  een paar  jaar  gereed zal zijn, terwij l 

verschillende plannen nog in aantocht zijn, zooals een groot 

nationaal museum, een akademie voor  kunsten en wetenschappen 

een nieuwen grooten schouwburg, enz. n bestudeert voorts de plan-

nen om de oude woningen aan de oevers van de Spree te doen val-

len, groote straten aldaar  te stichten, een vergezicht te openen 

van de «Unter den "  op het koninklij k paleis, enz. Ook zal 

spoedig een aanvang worden gemaakt met den bouw der  nieuwe 

cathedraal, daar  de keizer  daartoe reeds zijne bevelen heeft gegeven. 

Ook van particulier e zijde wordt veel gedaan. n  werden 

niet minder  dan  oude huizen afgebroken, terwij l  nieuwe 

werden gebouwd. Er  werden in dat jaar  bouwvergunningen 

verleend: daaronder  waren er  voor  bouwwerken in de nieuwe 

wijken. 

 VACANT E , ENZ. 

Aan de Teekenschool voor d te m is de 

betrekking van leeraar  in bet decoratief schilderen (ornament) 

vacant. t aantal lesuren bedraagt  per  week en wordt over 

twee dagen verdeeld. Salaris /'  Zij , die in de praktij k werk-

zaam zijn, genieten de voorkeur. 



Sollicitanten worden verzocht hunne aanvragen met de noodige 

stukken, schetsen en teekeningen. vóór i Januari te zenden aan 

den r  van voornoemde school. 

Voor de vervullin g der  betrekking van directeur  der  gemeente-

lijk e drinkwaterleidin g te Nieuwer-Amstel bestond het drietal , 

gekozen uit rui m 80 sollicitanten, uit de heeren : G. . W. van 

, gepensioneerd hoofdofficier der  genie, O. . leger, te 

Ginneken; W. J. de Groot, chef de bureau van de afd. buitengew. 

werken der  gemeente Nieuwer-Amstel; J. . Erdmansdórfer. civiel-

ingenieur, tijdelij k teekenaar bij  genoemde gemeentewerken. 

e heer  Erdmansdórfer is benoemd, voorloopig voor  den tij d 

van één jaar. 

r  den r  van n is de r F. . van , 

civiel-ingenier. gesteld ter  beschikking van den Gouv.-Gen. 

van Ned.- lndié, om te worden benoemd tol opzichter  der  kl . 

bij  den waterstaat en de burgelijk e openbare werken daar te lande. 

Tot hootdopzichter bij  de gemeentewerken te n is 

benoemd de heer J. . Schouten, te 's Gravenhage. 

Bij den uitgever P. Noordhoff te Groningen verscheen van de 

hand van den heer  G. A- Scholten, architekt ert leeraar  middelb. 

onderwijs te Tiel , een  voor  ambachtslieden, 

verzameling van 500 vraagstukken, ontleed aan de praktij k der 

bouwambachten. Prij s ƒ 060. 

e commissie door de j tot bevordering der  bouw-

kunst voor  éénigen tij d benoemd in zake ambachtsonderwijs, wees 

in haar  rapport op de noodzakelijkheid, dat het onderwijs in 

rekenen en meetkunde aan ambachts dag- en avondscholen

een praktische richtin g hebben moest, als het werkelij k vruchtdra -

gend zou zijn, dit onderwijs met den naam ambachtsrekenen be-

stempelend 

e commissie is ontbonden, doch blijkens 't bovenstaande heeft 

een harer  ijverigste leden zijne taak niet als afgedaan beschouwd, 

is hij  blijven arbeiden in den geest van hst rapport , en heeft hij 

in bovenstaand werkje een handboekje voor  zulk ambachtsrekenen 

samengesteld. n kan hem daarvoor  niet anders dan dankbaar 

zijn ; de opvatting er  van is flink,  aan afwisseling in de vraag-

stukken ontbreekt het niet; het zou gelukkig zijn indien aan alle 

ambachts dag- en avondscholen, in den geest en aan de hand 

van dit boeksken, onderwijs in 't ambachtsrekenen werd gegeven 

Wi j  wenschen het van harte een ruim debiet. 

W. C.

A  27 Nov. e architect Paul 

J. A . Gabriel aldaar: het bouwen van een 

woonhuis, voor  den heer  A . . . : 

W . van Berkum . . . / 4.1,000 

. Vlasman » 40,970 

B. Cruijff .  39,800 

G Wout » 39,693 

. C. s » 39,600 

. Cruijf f » 39400 

. Zeevat  39-3°° 

P. e >. 38,900 

E . s » 38,700 

. Oosterink 1 38,500 

Timmer en Furstner > 38,300 

. Schut  37,900 

J. van Berne » 36,900 

k . » 36,642 

E. e > 36 ,33° 
P. van n » 36,000 

W. Greeve te Buiksloot » 35,968 

J. Prinzler  35,950 

J. van t » 35,900 

T . t . . . » 3.,,659 

Van Eij k en de Waal » 34,449 

W . Struij s > 34,420 

J. A . n » 33,985 

de overigen allen aldaar, gegund. 

 Nov. t Bouwen van eene 

vill a binnen die gemeente: 

Gebr. s aldaar /'

. e architekt : 

het bouwen van een bloembollenschuur  met 

kantoren, pakkeri j  enz.: gegund aan 

 28 Nov. e heeren de Vries 

en van : het bouwen van 2 brug-

wachterswoningen met bergplaatsen: 

J g te Giessendam . . . ƒ 14,186 

. s te Opijnen » 14.750 

G. J. C. de n te Arke l . . . . » 14,613 

G. h aldaar, voor . . . /' 32,986 

 3 . i gemeentebest. 

het maken eener  school voor  lager onderwijs 

met onderwijzerswoning aldaar 

 62.950 

W . v. n te s . » 60.47

. J. v. k te Sliedrecht . » 59-999 
P. Ponsen  58.900 

C. Bastiaanse te Bergen op Zoom . » 58429 

. J. s te Zaltbommel . . . . » 57467 
B J. Wichers en J. Etmans te 

B 57.3OO 

» 56 983 

J. Gellens Cz. te Amsterdam. . » 56.980 

N. s » 56 735 

" 55-495 
A . du Vij n " 54-47» 

» 54-444 
. n » 52994 
. van Pelt » 52.290 

de overigen allen aldaar  gegund. 

 12 . e architekt ƒ. Ver-

heul . het afbreken van de bestaande 

koetshuizen, stallen en woningen aan het 

n n°. 18 en ter  zelfde plaatse 

maken van een gebouw, ingericht tot koets-

huis, stallen, woonhuizen, enz., enz. 

F. . s / 48.880 

r en r Fortui n . . » 50.444 

. n en Zoon » 50.499 

C. s » 53.550 

J. F. s » 53.900 

B. s en Zoon » 53.975 

C. J van Tusschenbroek . . . . » 57.600 

A. n » 5 7

J. J. van m en Zonen . . . » 60.248 

J. T . B. Buchel » 60.936 

A. s r » 66.800 

allen te . 

B . t bouwen van een Vill a 

voor den WelEd Gestr. heer F. Alden 

bröck. te Brühl . 

J. J. , Bergen-op-Zoom 

J. . van . . 

J. C. van , » 

J. A . van der , » 

. . Jeres en Zonen. » 

C. A. Goethals,

W . van r en Zoon, » 

W . A. v. d. . » 

P. Sonius, » 

. Franke, Oostkapelle 

. J. Ganderheijden, Vlissingen. 

Gegund aan J. J. , 

Bergen-op-Zoom 

/ ' 18.065 

» 18.975 

» 19.250 

» 19.650 

1 19.995 

» 20.130 

» 21.300 

« 21.824 

 22.000 

» 22.040 

0 22

Verkrijgbaa r in de maten van 30—50 . lengte, 
6—11 „  breedte, 

35 „  dikte. 

E 

e n 
 :  D B R 

munten uit door: 
Volkomen zekerheid, 

Eenvoud ighe id van Beweging, 

W e i n i g watergebruik en onderhouds-Belialve  prijs , bieden deze parketvloeren, boven de 

v | andere soorten, de volgende voordeelen aan:  kosten, Geruischlooze gang, 

 (kraken) en , onafgebroken goede werk ing . 

 omdat het hout
ui t één stuk bestaande, verder  kan a f g e s l e t en w o r d e n . in werking te zien, 

 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 

t voor  Nederland, , 19 Pr in s , Amsterdam. i n h e ( rjjaconessenhuis,
V  i n n e l l d u Passage,

e «lot- n vim «le Vul Trnver» . 

E  .

suoetnAVE -s
V A E T &  C i e. : 

PARKETVLOERE N en WAMDTEGELS:
. Y . ,

Gecomprimeerd e Asphaltwege n en dit o Dorschvloeren , Werken in Asphalt - i< 

Beltweg No. 3. 

Mastie k voo r Trottoirs , Skating-Kinks , Moutvloeren , Kelders , Kolf-e n Kege l 
banen , Winke l en Magazijnvloeren . Gangen Veranda' s «rug - en llakb e 
dekkingen , Heton-Fundeeringeu , Stallen , enz., enz,, enz. 

Zindelij k Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

JAN HAMER. — AMSTERDAM. 
: t 402 bij  het n 

GEBOUW E G VAN E J TOT G 

. 

e  met veel succes, . 
Geheele Waterleidinge n i n gebouwe n in verbindin g met 

systeem C a r r é , systeem Chanoit. 
A TE , N E TE , E . , ENZ. 

Voor het oppersen, filtreren  en verdeden van water  in gehouwen, ter  vervanging van 
de hoogwatei reservoirs.

e  van  zijn: dat men (tot een zeker  maximum) over een 
willekeurigen druk kan beschikken, het water  niet zoo zeer  onderhevig is aan de verschil-
lende temperatuursveranderingen, het in ieder  gebouw kan worden aangebracht, de instal-
latie goedkooper is als de tot nu toe gevolgde wijze van waterverdeeling enz. 

 waar dit systeem  is toegepast, worden op aanvrage verstrekt. — 
s Vent i lators , s Tolephonen, s , s 

gebrand en geschi lderd Glas, geschilderde Tegels, enz. 

j  tot Bevordering r Bouwkunst. 

S
van  Schetsen ,  Modelle n in pleiste r enz. 

betrekking hebbende op eenige in den laatsten tij d uitgevoerde bouw-

werken onder  directie van den heer J. VA N , -

bouwkundige bij  het e van Binnenl. Zaken. 

e toegangsprijs voor het publiek, voor  deze tentoonstelling, en de 

is 25 Cents. 
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Plannen, Teekeningen, enz. 

WEGNER & U 

. N i e uw  hou wen

e . , (villa). 

 Baron

Th. A. E , d t 32 . 

E T & O. . 
Vertegenwoordiger s van JOS. F. EBNER te Londen , 

 en 

a l s m e de

- GLASMOZAIE K -

W. F WEIJNTJES, 
 514 b/h n Amsterdam. 

 op

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

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

Prim a Engelsche , merk WaUsend, 
van uitmuntende kwaliteit en tegen concuireerende prijzen. 

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

Ci el leve op Voornaam eu Adres te letten. 

. l . . . | | l ! l l | . ,v . . . > v, . | l , ! , i l i ; . ,NI I«Nl ' , l 

(Overgedrukt uit het Weekblad „De I n g e n i e 

De Amerikaansch e hydraulisch e Lifte n van de 
„America n Elevatn r Company. " 

„Tim e is money."  Ook op het vasteland van Europa 
is dit spreekwoord bekend genoeg, maar  dat de waarde 
van den tij d daar  toch nog op verre na niet zoo wordt 
gevoeld als bij  dc naburen over  de zee, in 'tbizonder 
in Amerika, is moeielijk te ontkennen cn blijk t uit tal 
van zaken. 

Ook wat de toepassing van elevators, zoo voor  goe-
deren als menschen betreft, is hot jongere werelddeel 
het moederland ver  vooruit. s dit voor  een deel te 
verklaren door  den vcelvuldigen bouw van reusachtige 
hooge gebouwen, wier  bewoning zonder  die inrichtingen 
haast onmogelijk zou worden, ook in Europa komen 
deze kazernen meer  en meer  in gebruik, terwij l de toe-
passing van elevators ook in andere omstandigheden 
zulke groote voordeden aanbiedt, dat hun gebruik zonder 
twijfe l zich zeer  sterk zal uitbreiden. e werkt mede, 
dat hunne constructie in de latere jaren zeer  is verbeterd, 
cn zij  aan veiligheid, gemak in 't gebruik en aan ver-
mindering in kosten van aanleg en exploitatie, belangrijk 
hebben gewonnen. 

Vooral de door  waterdruk bewogen liften bieden groote 
voordeelen aan, nu de aanleg van waterleidingen meer 
en meer  algemeen wordt. En onder  deze
liften verdienen die, welke door  de American Elevator  Co, 
worden gebouwd, zeer  de aandacht. 

e oorspronkelijke vorm van hydraulische liften 
was die, waarbij  de kamer van dc lif t rustte op 
een daaronder  bevestigden zuiger, die zich bewoog in 
een verticalen cylinder. Voor de plaatsing van dezen 
laatste was een put noodig, van eene diepte, grooter 
dan de hef hoogte van de kamer. t is duidelijk , dat 
de aanleg van een dergelijk werktuig in vele gevallen 
zeer  moeielijk en kostbaar  en dikwijl s onmogelijk was. 
Toch zijn liften van dit stelsel voor  vri j  groote hefhoogten 
gebouwd; de grootste is zeker  wel die in het „Palai s 
du Trocadéro"  te Parijs. 

Een beter  en in meer  gevallen bruikbaar stelsel is dat, 
waarbij  de zuiger uit stukken bestaat, die telcskoop-
vormig in en uit elkander  schuiven. r  aan beide 
systemen kleeft het nadeel, dat bij  groote hef hoogte de 
drukkin g in den cylinder  aanzienlijk wordt, en dat vooral 
het gewicht van den mede op te heffen zuiger  zeer  be-
langrij k is ten opzichte van dat van den eigenlijken last. 

t stelsel van de hydraulische liften  van 
de „America n Elevator  Co."  is voorgesteld in fig.

e kamer hangt hierbij  aan kabels, loopende over  een 
boven het hoogste hefpunt geplaatst wiel E en beweegt 
zich tusschen stevige houten geleidingen. t bcwegings-
toestel staat op den grond en wel ter  zijde van cle ruimte, 
waarin de kamer op- cn neergaat. r  is het mogelijk 
de inrichtin g aan te brengen in elk trapgat en de bc-
wegingstoestellen te plaatsen , waar  dit het beste uitkomt , 



C,

 A

Cylinder cn waterregelaar. 

g

 A

 B,

 B

 A

 A

 B

 en

Velllgheidswlg*. 

 X
x  G1



omdraaiing;. Wordt dc beweging van dc kamer cn dus 
van de schijf tc groot, dan trekt dc regelaar  een verti-
calen stang omhoog en klemt daarbij  het koord  vast 
tusschen een excentrisch en een vast getand rad (zie 
fig. r  de kamer blijf t dalen, wordt dus nu de 
arm  omgeworpen, en door  middel van den nok
dc as  gedraaid. r  worden de wiggen door  de 
armen  aangezet. 

n eene uitvoerige beoordeeling van deze elevators 
laat zich cle bekende e Professor  F.
zéér gunstig uit over  deze inrigtingen, zoo wat de ge-
makkelijkhei d van beweging betreft als de groote mate 
van veiligheid. e laatste is verzekerd door  de zeer 
sterke constructie, den zachten gang die alle schokken 
cn wringingen uitsluit , dc doelmatige veiligheidstoestellen 
en het gemis aan zware tegenwichten. e laatsten zijn 
bij  dc hydraulische elevators met direct werkende hef-

Velllgheidawlg. 

Fig.

Van ter  zijde gezien. 

Fig. T. 

Van voren gezien. 

zuigers steeds noodig, maar  kunnen leiden tot groote 
ongevallen. Vooreerst wordt het totale gewicht en daar-

I mede de belasting der  kabels bij  groote hoogte zeer 
aanzienlijk. Wordt de kamer tc sterk beladen, of te 
plotseling ontlast, clan worden de tegenwichten of de 
zuiger  plotseling naar  boven bewogen, wat tot breuken 
of andere gevaren kan leiden. 

Verder  munten dc elevators zonder  direct werkende 
hefzuigers uit door  gering onderhoud en waterverbruik . 

t zij  voor  elke hoogte en voor  elk gewicht kunnen 
worden gebouwd, blijk t uit de inrichting . 

c boven beschreven liften, genaamd
 worden gebouwd in de Vcreenigde Staten in 

de fabrieken van  &  Co. tc New-York en 
 Elevator  Co. te Chicago, door  de „America n Ele-

vator  Co."  te n en „l a Compagnie Américaine 
d'Ascenseurs"  te Parijs. Alen vindt ze dan ook wel aan-
geduid met den naam Ons-Elevators, naar  den eersten 
constructeur. 

t aantal in werking in Amerik a en elders bedraagt 
vele duizenden (in het laatst van 1887 omstreeks 5000), 
en ook hier  te lande, waar  zij  ingevoerd werden en 
vertegenwoordigd zijn door  de Firm a
Co. tc Amsterdam, kan men zo in werking zien in het 
hotel du Passage te Amsterdam (Architect A . .

) , in het s te Arnhem (Architect 
 A .  en in het Ziekenhuis te m 

r  der  Gemeentewerken G. , Architect 
C. ) , waar  er  stuks zijn opgesteld. En het 
leidt geen twijfel , of deze doelmatige werktuigen, die 
door  een ieder  zonder  gevaar  kunnen bestuurd worden, 
zullen spoedig ook hier  te lande het burgerrecht ver-
kregen hebben. Tal van hotels, gestichten, hospitaals, 
magazijnen, pakhuizen, enz. missen nog steeds de tijd -
en arbeidbesparendc inrichtingen, welke in Amerik a in 
geen enkel nieuw groot gebouw ontbreken. r  de 
constructie is thans zóózeer verbeterd en de aanleg, overal 
waar  eenige geringe waterdruk beschikbaar  kan worden 
gesteld, zóó eenvoudig geworden, dat eene snelle ver-
spreiding met grond mag worden verwacht. 

Verdere inlichtingen, geïllustreerde Catalogussen, Prijsopgaven enz. worden ver-

strekt door  de Vertegenwoordigers der N " 

voor  Nederland en België 

. S & C ° , 

Keizersgrach t 745, 

A M S T E R D A 

:

:

:

L o n d on O f f i ce: 

 Queen Victori a Street E. Y S &  C°. 

Abonnementspr i js i.mt Nederland, fr.p.p .  voor  Ned. ë 

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

fr . p. p. /" — Afzonder!. Nummers voor  zoo lang de voorraad strekt  ('ts. 

: . — Eene nabetrachting. - Verslagen der 

afdeelingen 's Gravenhage r  en n r 

 — Prijsvragen. — Binnenlandsche berichten. — Afloop van aan-

bestedingen. 

t nummer bestaat uit  bladzijden. 

 e tentoonstelling door  den heer 
v. t georganiseerd in het 
Gebouw der , wordt 
door  hem in het Weekblad van 

 Nov.  ingeleid cn, zooals 
hij  zegt, is het doel van die ten-
toonstelling om de vakgenooten 
op te wekken eveneens iets van 

de door  hen uitgevoerde bouwwerken in het Gebouw onzer 
j  te zien te geven, ten einde allengs een 

overzicht te verkrijgen van wat in de laatste jaren op 
het gebied der  architectuur  in ons land is tot stand 
gebracht. 

e inleiding heeft mij  uitermate' bevreemd. t kan 
den heer  v. . toch niet onbekend zijn, dat nu reeds 
enkele jaren tegen de g in het Gebouw 
eene zoogenoemde Salon-tentoonstelling gehouden wordt, 
waarop reeds velen hebben tentoongesteld wat door  hen 
in de laatste jaren werd tot stand gebracht; daar  heeft 
reeds jaarlijk s plaats dat, waartoe de heer  v. . zich 
voorstelt den stoot te geven door  zijne afzonderlijke 
tentoonstelling. En zoo deed ik mij  de vraag, waarom 
hier  afzonderlijk tentoongesteld wat op de Voorjaars-
tentoonstelling te huis behoort? Wanneer  het toch ge-
bruikelij k werd, dat ieder  een afzonderlijke tentoonstelling 
organiseerde, wat zou er  dan van de Voorjaars-tentoon-
stelling der j  terechtkomen? h hoe dit 

ook zij, nu de heer  v. . eene afzonderlijke tentoonstelling 
heeft georganiseerd van de plannen die op zijn bureau 
zijn uitgewerkt, heeft hij  recht dat men daarvan notitie 
neme en hem niet doodzwijge. 

e heer  Jos. Th. J. Cuypers heeft in de N°.  en
van het Weekblad zijne beschouwingen omtrent die 
plannen ten beste gigeven. k kan die in vele opzichten 
niet deelen en wensch zulks dan ook nader  uiteen 
te zetten. 

k geef toe, tot op zekere hoogte is er  een eenheid 
van streven in die gezamenlijke werken niet te miskennen. 

e heer  C. noemt dit een streven naar  in 
vorm,  in uitdrukkin g der  bestemming, cn 

 in zamenstelling en versiering. 
j  gaat echter  die  in vorm te ver. Overal 

de onbekleede constructie of het onbekleede materiaal 
te doen spreken moge een beginsel zijn, maar  ik betwijfel 
of het een schoonheidsbeginsel is. 

e  in de uitdrukkin g der  bestemming 

heb ik in menigen gevel van de tentoongestelde plan-
nen te vergeefsch gezocht, en de  in zamen-
Stelling, — ja, dat is wel het zwakste punt van de ge-
heele tentoonstelling. Overal ziet men de plannen opge-
bouwd uit plattegronden, die het vermoeden opwekken 
niet genoegzaam doorwerkt te zijn. e verschillende 
lokalen schijnen naast elkander  geplaatst, zooals het 
toeval ze daarheen geworpen heeft. Bijna nergens ont-
dekt men een poging om tot symmetrie (een eerste 
vereischte van monumentaliteit) te komen. Vertrekken 
van de meest uiteenloopende afmetingen, zoo in grond-
slag als in hoogte, worden naast elkander  geplaatst 
en zonder  eenio bezwaar  die ongelijkheid zoowel door 
onnoodige voorsprongen in de gevels, als door  ongelijke, 
hooge vensters en verdiepingen naar  buiten zichtbaar 
gemaakt. n schuilt dan ook het geheim waarom 
de gebouwen van de landbouwschool te Wageningen 

: 
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*) Na het indienen van het adres van  Nov.  zijn exem-

plaren van het t verzonden, o. a. aan de , de 

leden van tien d van State, de leden van de le en 11e r 

der Staten-Generaal, de Commissarissen des , de Ged. 

Staten, de s van het . en . onderwijs, aan de Bur -

gemeesters en de n van alle Gemeenten boven de

zielen, de besturen van alle ambachts- en andere scholen, ver-

schillende n en Vereenigingen, de voornaamste Tijd -

schriften en , enz. Oo'- ontvingen alle leden der  Ver-

eeniging tot bevordering van Fabrieks- en d 

in Nederland, een exemplaar. 

Een afdruk van het adres van  Nov.  meteen exemplaar 

van het , is, na het indienen van dat adres, wederom 

verzonden aan de s en alle leden van de lie r  der 

Staten-Generaal, enz.

N VA N . 

r  Na lezing en goed-

keuring der  notulen gal de Voorzitter  het woord aan den heer 

. Nooijen tot het houden zijner  toegezegde:

Spreker  gaf allereerst een kort overzicht van de ligging der 

beide genoemde landen, van de godsdienst en levenswijze der 

bewoners, om daaruit den aard hunner  kunstrichtin g meer  in 

bijzonderheden na te gaan. 

e bewoners van Japan en China leveren een groot verschil op 

in de uitin g hunner  kunst.  de eersten vindt men kalmte, 

rust; bij  de laatsten meer  wilde en woeste uitdrukking . 

Spreker  gaf vervolgens een overzicht van de wijze van ver-

lakken, en deelde uitvoerig de redenen mede, waarom men te 

vergeetsch getracht had, dat prachtige werk alhier  na te maken. 

Terwij l de lak aldaar  een product uit het plantenrijk  is, komt 

die bij  ons uit het delfstoffenrijk . Ginds namelijk wordt die ver-

kregen uit de sappen van een boom ; bij  het opbrengen droogt 

de lak al spoedig, zoodat het vernissen volstrekt onnoodig, ja 

zelfs niet mogelijk wordt. e e lak wordt uit

en  bereid; de verlakte voorwerpen worden dan in groote 

ijzeren droogkamers geplaatst en de lak door  een sterk vuur  op 

den vereischten graad van hardheid gebracht. e behande-

ling vordert evenwel groote omzichtigheid, ook in de plaatsing 

der voorwerpen op de rekken in de droogkamers. 

e heer  Nooijen stond daarbij  nog stil bij  het inleggen van 

het lakwerk met perle d'amour, deelde mede hoe onbegrijpelij k 

dun dit wordt geslepen, en dat behoort gelet te worden op het 

vlakke en meer gegolfde perle d'amour, al naar  gelang van het 

gebruik. 

r  eene hoogst belangrijk e verzameling van teekeningen en 

calques niet alleen, maar  ook van verschillende voorwerpen, 

porcelein, lak- en houtsnijwerk, kreeg men een duidelij k overzicht 

van de kunst in Japan en China. 

t groote belangstelling werd de voordracht gevolgd en de 

keurige expositie, waarbij  enkele inderdaad kostbare exemplaren, 

ook van porcelein, aandachtig bezien. e Voorzitter  dankte den 

heer  Nooijen voor  zijne even nuttige als aangename voordracht. 

e Art .  van het , en overgaande tot de 

huishoudelijke werkzaamheden werden, 

 ter  vervanging van de heeren G. J. e en F. . van 

n tot leden van het Bestuur  gekozen, de heeren . J. 

t en G. . Bauer; 

/>. als Voorzitter  benoemd de heer . J. ; 

 tot leden van de Commissie tol het verzamelen van stukken 

geschikt ter  opneming in het  en tot 



het opmeten van oude gebouwen enz., benoemd de heeren 

J. J. van Nieukerken, Johs. s Jr. en J. F. . Frowein; 

d. tot bibliothecaris gekozen de heer G. . Bauer Jr., met 

algemeene stemmen; 

e. twee afgevaardigden voor de Algemeene Vergaderingen der 

j  benoemd, waarvoor de heeren F. . van -

sen en P. Tirio n de meeste stemmen op zich vereenigden; 

terwij l vervolgens als hunne plaatsvervangers werden benoemd 

de heeren G. J. e en Johs. V  utters Jr. 

r  den Penningmeester  werd ten laatste rekening en ver-

antwoording gedaan en bracht de Voorzitter  hem dank voor  zijn 

gehouden beheer. 

e begrooting voor het volgende jaar  werd daarna door den 

heer van d voorgelezen en door  de Vergadering goedgekeurd. 

Op voorstel van den Voorzitter  werd ten laatste ook voor het 

jaar  een zelfde contributi e bepaald als in de laatste jaren. 

r

Bij de benoeming van afgevaardigden ter  algemeene vergadering 

bleek het, dat slechts enkelen zich daartoe beschikbaar  stelden, en 

werd dan ook besloten om ditmaai één afgevaardigde te zenden, 

waartoe werd benoemd de heer J. E . G. Noordendorp. 

Op voorstel des Voorzitters, de heer  Noorderdorp, werden de 

leden der  commissie voor het verzamelen van stukken voor de 

uitgave van het  en Afbeeldingen van oude bestaande 

gebouwen herbenoemd. 

Tot lid der  afdeeling werd aangenomen de heer . J de Groot, 

onderwijzer aan de ambachtsschool alhier. 

e Voorzitter  gaf het woord aan den heer  Baron, tot het houden 

zijner  aangekondigde voordracht over  «kleur in de bouwkunst." 

e spreker had zich ten doel gesteld de kleur in nare toepas 

sing in de bouwkunst te behandelen, doch liet voor het juiste be-

grip daarvan, eenige algemeene beschouwingen voorafgaan over 

den indruk door  elke kleur in het bijzonder, ol naast anderen, op 

den beschouwer teweeg gebracht. 

t werd dan ook aangetoond, dat de kleur  spreekt tot het 

gevoel in tegenstelling van den vorm, die begrepen dient te worden. 

Overgaande tot de toepassing der  kleur, deed de spreker  uit-

komen hoe veelvuldig de volkeren der  oudheid daarvan gebruik 

maakten, en met welk een juisten blik zij  dit in de meeste gevallen 

deden. Zoo werden achtereenvolgens voorbeelden aangehaald uit 

de Egyptische, de Grieksche en de e kunst. Bij  de 

laatste vond spreker  aanleiding om geruimen tij d stil te staan en 

een Pompejaansche woning in al hare aantrekkelijkhei d te schetsen, 

daarbij  wijzende op het leerrijke , dat ten opzichte van de kleur 

vooral daar  wordt gevonden. 

e oud-Christelijke, de Byzantijnsche en de e kunst wer-

den in hare bijzondere kenmerken en eigenaardigheden der  toepas-

sing van de kleur  nagegaan, en met de behandeling van het 

e tijdper k eindigde s ireker  zijne reeks van leerrijk e 

beschouwingen over het verledene, om nog een oogenblik stil te 

staan bij  hetgeen men in den tegenwoordigen tij d op het gebied 

der kleur in de bouwkunst en de kunstindustrie waarneemt. t 

blijdschap kon worden geconstateerd, dat na een tijdper k van achter-

uitgang en stilstand in de bouwkunst en decorative kunst, thans alom 

een opgewekt leven heerscht, hetwelk in de stad onzer  inwoning ook 

eenigermate kan worden opgemerkt, en waarvan reeds vele 

uitmuntende decoratieve schilderwerken kunnen getuigen, door 

kunstenaars uit den vreemde hier  uitgevoerd. Te betreuren is 

het zekerlijk , dat dit vak op zoo beklagenswaardige wijze door 

sommige schilders in onze goede stad wordt beoefend, doch meer 

nog het feit, dat bij  hunne clientele de smaak zoo weinig be-

schaafd en ontwikkeld is, hun werk zelfs welgevallig is. 

Als een merkwaardig voorbeeld daarvan wordt door  spreker 

aangehaald het plafond der  klasse wachtkamer van het 

stationsgebouw alhier; 't is verschrikkelij k om aan te zien, en een 

geschikte gelegenheid .wordt daardoor den beoefenaar van het 

vak gegeven om te zien hoe hij  moet schilderen. 

Evenwel mag dit verschijnsel niet ten volle op rekening van 

den client worden gesteld  het werk der  vreemde kunstenaars is 

uit den aard der  zaak kostbaar en ligt alzoo slechts onder het 

bereik van enkelen. 

r  een rijk e collectie plaatwerken werd sprekers rede opge-

luisterd. 

Een warm applaus viel de woorden van dank, die de Voorzitter 

den heer  Baron toesprak, ten deel. 

e commissie in wier  handen waren gesteld de door het Be-

stuur der j  gestelde vragen, sprak als haar  gevoelen 

uit , dat het wenschelijk was voor  de beantwoording der  vragen  en 

 ieder een drietal leden aan te wij:en. e vergadering betuigde 

hiermede in te stemmen en benoemde voor  vraag  de heeren 

Beerents, Faber en Funcke en voor  vraag  de heeren Noorden-

dorp, r en . Wat de beantwoording de overige 

vragen aanging deelde de vergadering het gevoelen der  commissie, 

dat zulks aan de verschillende leden moest worden overgelaten. 

e plannen, één uitgezonderd, voor den aanleg tot park van 

het , ca. te Utrecht, zijn aldaar  nog voor  het publiek ter 

bezichtiging gesteld oo morgen . van 's middags  tot

uur, tegen betaling van  cents per  persoon, in het Gebouw 

voor n en Wetenschappen, kleine concertzaal, alwaar tevens 

het rapport der  Jury verkrijgbaa r is. 

e niet bekroonde ontwerpen kunnen op ot na . e.k. 

worden afgehaald aan het s der  Gemeente, op vertoon 

van het in de voorwaarden voor de prijsvraa g bedoelde geheim 

teeken, terwij l aan inzenders, buiten de Gemeente woonachtig, 

hunne stukken vrachtvri j  zullen worden toegezonden na franco 

ontvangst van het geheim teeken en adres. 

s in een vorig nummer van dit blad werd o a. de uitslag 

van den wedstrijd bekend gemaakt, zonder dat de namen der 

bekroonden konden worden genoemd. 

Thans kan worden medegedeeld, dat de inzender van het ont-

werp «Opgeplakte Ster"  is, de heer J. A. , te Utrecht, en 

die van het ontwerp «Eenvoud", de heer . Copijn , te Groenekan. 

r het gouvernement van Portugal is een prijsvraa g uitge-

schreven voor den bouw van een nieuw paleis van Justitie. 

Prijzen van  frs. en van  frs worden uitgeloofd 

voor de twee beste plannen. e wedstrijd eindigt  Apri l

Op het m van d te m is eene be-

langrijk e verzameling Japansche voorwerpen van oude en nieuwe 

d tentoongesteld. 

e heer J. F. Cremer had de welwillendheid een gedeelte 

zijner in Japan aangekochte verzameling in bruikleen aan het 

m af te staan. e schoone meubels en lakwerken, de 

bronzen, metaal- en ivoorwerken zijn yooral bemerkenswaardig, 

omdat ze, in tegenstelling met de meeste werken die men van 

Japansche d hier  ziet, niet voor den Europeeschen 

handel zijn vervaardigd. 

t tentoongestelde vormt, met de belangrijke verzameling 

porcelein van kapitein van Schermbeek, een merkwaardig geheel. 

. — e koninklijk e stoomweverij  te Nijverdal : het 

bouwen van ketelhuis, machinekamer, opmaak- en pakkamers en eenige 

verdere werken aan en in de bestaande magazijnen der  kon. stoomver-

verij  te Nijverdal ; E. Scholten en Zn. te Almelo,  A. Schreuder 

en . Barneveld, idem ƒ . . Spoor, idem ƒ  S. . 

, idem ƒ . . s te Wierden ƒ  B. J. Turi n 

en ten Cate te Enschede ƒ  F. t te Borne j  A. . 

. Wesselink te o  E. Eshuis te Almelo

Groothengel te Borne en Teeselink te m ƒ  P. Jansen 

te Nijverdal f  J. Eshuis te Almelo  A. van Straten te 

Zwolle ƒ  F. Schipper te Genemuidcn ƒ

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b/h n Amsterdam. 

S p e c i a l i t e it i n n en S t e e n en 

n en e 

. 

Agent voor
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Verder  alle mogelijke Bouwartikelen en ijzer-

waren waarvan op aanvrage prijzen gaarne ver-
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G.J. Vlacent &C». 
, 

N , W

T  Amsterdam

N , Antwerpen
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F i j n e , , 

, n enz. 
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n 

 u  n u i t

V o l k o m en , 

E e n v o u d i g h e id v an , 

W e i n i g k en -

k o s t e n, e g a n g, 

n g o e de . 

Vereischen  geen boring  in  den grond, 

in werking te zien, 
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te
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in het l du Passage,
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t 7 45 
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t n is het eenige afdoende middel tegen  en e 
omwerking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijlevering van hout. 

iPrim a Engelsche , merk Wallsend, 
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n te n i n 1886. 

n en al beeldingen worden 
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N VA N . 

r n deze vergadering bracht de 

Penningmeester  verslag uit omtrent zijn beheer  over  en de 

rekening, door dri e leden nagezien en accoord bevonden zijnde, 

werd hem dank gezegd voor  zijne nauwkeurige administratie. 

e begrooting voor  werd aangenomen; uit de behan-

deling daarvan ontspon zich een voorstel tot wederinrichting 

van een leescirkel, hetwelk aan het bestuur  in overweging werd 

gegeven. 

e heer  W. A . k deed daarop mededeelingen en op-

merkingen betreffende de Technische l te Aken. — 

, begon hij , is de jongste der  dri e Pruissische Technische 

n welke te , Berlij n en Aken gevestigd zijn. 

e laatste, eerst na den n oorlog van  geopend, 

mocht zich weldra in een grooten bloei verheugen, dank zij  de 

uitstekende professoren en als gevolg daarvan de goede opleiding 

welke er  werd genoten. s nu wordt hare naam onder  haars 

gelijken met eere genoemd. t eenige jaren na de opening 

bijgebouwde, vrijstaande chemisch m met daaraan ver-

bonden Auditorium , ontworpen door  de professoren Ewerbeck en 

, dient meermalen als model voor  dergelijke inrichtingen. 

Aan de technische l te Aken (niet te verwarren 

met de zoogenaamde technica en vakscholen) worden de vol-

gende vakken onderwezen: ie Architectuur ,  Bouw-ingenieurs-

wetenschap, ,  Chemie-Berg-

bouw,  Electrotechniek en  Algemeene wetenschap, voornamelijk 

mathesis en natuurwetenschap. e heer k wenschte meer 

uitsluitend mededeelingen betreffende de eerstgenoemde faculteit 

te doen, doch deed ter  verduidelijkin g eene beschrijving van het 

studentenleven daaraan voorafgaan, waaruit bleek dat de ver-

standhouding tusschen professoren, docenten en studenten uitstekend 

moet zijn, en de laatsten, hoewel er  ook hier  uitzonderingen zijn, 

zich met ernst aan hunne studiën wijden en zich niet anders dan 

ter  zijner  tij d genoegens veroorlooven, waaraan dan meermalen 

door professoren en docenten wordt deelgenomen. 

t jaarlijksc h programma der l geeft voor  de 

architectuur  de studie-plannen aan voor  vier  achtereenvolgende 

jaren. t eerste jaar  bepaalt zich dit onderwijs tot bouwcon-

structiên, ornamentleer,'  vrij-handteekenen en architectonische vorm-

leer  (de vormleer  wordt voortreffelij k gedoceerd door prof. 

Ewerbeck, en de aesthetica eerst door  prof. , den schrijver 

der bekende populaire Aesthetiek, en na dezen door  Prof. t 

Vischer). e teekeningen, het onderwijs weergevende, door  spreker 

aan de vergadering voorgelegd, verzocht hij  niet anders dan als 

schoolwerk te beschouwen en te beoordeelen omdat het, eenvoudig, 

ook niets anders is. 

Aangaande het tweede studiejaar  werden, wat betreft de geodesie, 

eene zoogenaamde h Aufname"  getoond, voorts be-

treffende de graphostatiek een paar  teekeningen, waarbij  de grootte 

en richtin g der  druk - en trekkrachten, bijv . in eene kap of brug, 

worden voorgesteld, vervolgens als toepassing voor  het college 

ontwerpen van eenvoudige gebouwen, het ontwerp voor  eene 

arbeiderswoning, en betreffende de architectonische vormleer, een 

detailblad van het Palazzo e in Breschia en het ontwerp 

voor  een . 

e studiën der  twee laatste jaren betroffen: hoogere bouw-

constructie, hoofdzakelijk ijzeren kappen, bruggenbouw en gewelf-

theorie; bouwtechnologie, bouwmachines, bouwmaterialen en bouw-

recht; staathuishoudkunde, hygiëne, verwarming, ventilatie, en het 

maken van begrootingen; landhuishoudelijke bouwkunst, detail-

leeren, snelontwerpen, klein-architectuur , ontwerpen van middel-

bare- en grootere gebouwen, en architectonische vormleer

en . Als toepassing werden getoond, het ontwerp van eene 

polonceaukap voor  een station, met details en berekeningen, 

schetsjes in snelontwerpen, het ontwerp van een landelijk woonhuis, 

voorts eene gothische kerk voor  den Protestantschen Eeredienst en 

een koopmanshuis met woning in e stijl . 

t ontwerp voor  het laatste examen betrof een stadhuis in 

, waarvoor  vier  maanden tij d werd gegeven; 

daarop volgde een mondeling examen gedurende acht dagen, in 

hoofdzaak alle vakken van het derde en vierde studiejaar  bevattende. 

Na dit met goed gevolg te hebben afgelegd, werd het diploma 

als architekt uitgereikt. 

e oordeelde de heer , dat aan de hier  bedoelde 

Pruissische hoogescholen het onderwijs in de beeldende kunst 

niet voldoende op den voorgrond wordt gesteld; de technische 

wetenschappen worden voor  de daar  te vormen staatsbeambten 

meer  noodzakelijk geacht. e staats-candidaten ontvangen echter, 

na afgelegd examen, als 't ware door  den Staat hunne eerste 

practische opleiding en hebben aan de "  te 

Berlij n gelegenheid hunne studiën verder  te voltooien. Voor  den 

«diplom-candidaat"  is het, na afgelegd examen, moeielijker  zich 

een passenden werkkrin g te veroveren, — het gemis aan practische 

kennis doet zich gevoelen. t echter  de praktij k aan deze 

theorie-mannen welwillend de hand, dan is er  veel goeds te ver-

wachten. Spreker  hoopte dan ook met zijne mededeelingen en 

opmerkingen een gunstig oordeel omtrent de studie der  architectuur 

aan de technische hoogeschool te Aken te hebben gegeven. 

e het convocatiebiljet waren nu de vragen door het Bestuur 

van de j  gesteld, aan de orde. t bleek dat deze 

door  verschillende leden waren overwogen; de vragen  en  werden 

druk besproken, en betreffende vraag  werd besloten een erkend 

vakman, lid van de Afdeeling, uit te noodigen om de beantwoording 

op zich te willen nemen. Aangezien de tij d te ver  verstreken was, 

werd de behandeling der  verdere vragen tot eene volgende ver-

gadering verdaagd. 

Tot leden der  Jury, ter  beoordeeling van de prijsvraa g «eene 

kamerbetimmering in den stijl k X V , uitgeschreven door 

de Vereeniging tot bevordering van Bouwkunst te Groningen, 

zijn benoemd de heeren Jan Springer, A . C, Bleys, . G, Jansen, 

leden van het Genootschap Architectur a et Amiciti a te Amsterdam, 

. . r  en F. . Bachg, leden der  Vereeniging tot Be-

vordering der  Bouwkunst te Groningen. 

r  de Vereeniging «Bouwkunst en Vriendschap"  te -

dam, is een prijsvraa g uitgeschreven, die tot onderwerp heeft 

de beantwoording der  vraag: welke kalk is beter, schelpkalk of 

vette steenkalk ? 

t programma en de Algemeene bepalingen liggen ter  lezing 

in het gebouw der j  tot bevordering der  Bouwkunst 

te Amsterdam, en zijn verkrijgbaa r  bij  den i<="  Secretaris der  Ver-

eeniging, den heer  J. P. Stok Wzn. Spuiwater  te . 

W r t amoveeren en herbouwen 

van een Woon- en Winkelhui s voor  den heer  B, Wirtje s te Win -

schoten, onder  beheer  van den architekt J. J, Bauer, aldaar. 

. k . e ƒ  J. van k te Groningen 

ƒ  J- J- r . a te Oude Pekela ƒ

G. s Gzn.  Gebr. Phis ƒ  G. a te 

Oude Pekela e overige alle aldaar. 

Gegund aan Gebr. Plus te Winschoten. 

bladz, 
Programma der  Prijsvragen, in  uitgeschreven door 

de . ], 

t der  tentoonstelling van Bouwkunst,

e  Algemeene Vergadering. Agenda.

Begrooting

Algemeene Bepalingen voor  het honorarium van archi-

tekten, en concept honorarium tabel.

Verslag der  Algemeene Vergadering.

e  Algemeene Vergadering. Agenda.

Verslag der  Algemeene Vergadering.

Programma der  Prijsvraag voor  een r  voor

Adres aan Z. E. den r  van Binnenl. Zaken, over 

ambachtsonderwijs en leerlingstelsel.

Vragen, gesteld door  het Bestuur  der .

j  tot bev. der  Bouwk. i

 September  » 

Afdeeling .  Januari

 Februari » 

t » 

i » 

 October  » 

 November  » 

r  » 



Afdeeling . 

Afdeeling 's . 

 Februari 

 Apri l 
 September 
 October 
 November 

r 
 Januari 
 Februari 

t 

 Apri l 
 October 

 November 

r 

 Februari 

t 

 October 

 September 

 November 

 Januari 

t 

 October 

 November 

r 

r 

 Januari 

 Februari 

t 

i 

 October 

 November 

 Januari 

 Februari 

 Apri l 

 November 

 Januari 

t 

 October 

r 

k t van .  Februari 

 Apri l 

 Juni 

 September 

 November 

Afdeeling . 

Afdeeling . 

Afdeeling . 

Afdeeling . 

Afdeeling . 

Afdeeling . 

Vereeniging van Burgerlijk e -

nieurs. 

Vereeniging Architectur a te 's Gra-

venhage. 

 Juli 

 Januari 

 Februari 

t 

Apri l 

Art i et . 

j  ter  bev. v. Nijverheid. 

Vereeniging voor  Fabrieks- en 

. 

m Afdeeling Amsterdam. 

Nederl. Vereeniging voor  Teeken-

onderwijs. 

Nederl. Beeldhouwers Vereeniging. 

 Juni 

 Juli 

 September 

 October 

 November 

r 

 Apri l 

 November 

 Juli 

 Augustus 

t 

 A p r i l 

 Februari 

Onze bouwwijze en hare invloed op de lucht in de woning. 

Uithangteekens, door W. C. Bauer. 

Straf- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid van technici 

bij  de uitvoering van werken. . Preventieve maatrege-

len van Staat en gemeente. 

t der  Commissie voor  het vraagstuk der  hinderlijk e 

rookverspreiding. 

Over  den invloed van zout bij  de uitwerkin g van vorst op 

Portland Cement mortels, door . 

Schouwburgverlichting, door . 

Wettelijk e bepalingen legen rook- en roetvorming. 

Over  luchtvilters, en hunne toepassing ter  bestrijding van 

malaria, door . .

l tegen het zetten van gewelven. 

Burgerrechtelijk e aansprakelijkheid van bazen enz., door 

Alestes. 

t reinigen van rioolwater  door  electriciteit, door . 

J. Sanches. 

Electrische verlichtin g in het burgtheater  te Weenen. 

Over  het verslag der  Vereeniging van Burgerlijkeingenieurs, 

in zake de civielrechtelijke verantwoordelijkheid, door 

Alestes 

Wedstrij d voor . 

d van vorst op metselwerk. 

Teekenonderwijs 

Een Programma van onderwijs 

Schets van een ontwerp van Wet op de opleiding van 

leerlingen in handwerk en fabriek. 

Adres in zake Ambachtsonderwijs en leerlingstelsel. 

g contract of Ambachtsschool? door  A . . 

Beschouwing over  het bovenstaande, door  C. T . J. s 

. 

Proeven van bekwaamheid in het ambacht. 

Eene nabetrachting, door van Achterberg. 

Ontwerp voor  een s te Amsterdam, door 

J. F. . Frowein. (Bij  de plaat.) 

Beursbouw. 

Ontwerp tot bebouwing der e te . 

(Bijjd e plaat). 

Beursbouw. 

Beursbouw. 

Een volkssterrewacht. 

Ontwerp voor  twee winkel- en drie bovenhuizen, door 

Johs. J. van Schuylenburg. (Bij  de plaat.) 

t Centraal Station te Frankfort . 

t Sanatorium te Baarn, door Sanders en Berlage. 

Circus Oscar  Carré. (Bij  de plaat.) 

Uit 's-Gravenhage. 

e e Feesttent. 

t Amerikaansche landhuis. 

t beeldhouwwerk aan den Stadsschouwburg te Amsterdam. 

Burgerwoonhuizen te Arnhem, door  A . . Freem. (Bij  de 

plaat). 

Gedenkteeken ter  eere van , door Jurriaa n . 

(Bij  de plaat.) 

Wachthuisje der  N. . , door  San-

ders en Berlage. 

t grootste woonhuis der  wereld. 

School in de St. Jansstraat te Arnhem, door J. W. Boerbooms. 

(Bij  de plaat) 

e Nieuwe g te Weenen. 

t Gemeentehuis te . (Bij  de plaat) 

Ontwerp van een , door F. . . f en 

P. du u Fzn. (Bij  de plaat.) 

t eerste voiksbad in Frankfor t . 

Ontwerp voor  eene drinkfontei n in een park, door A. W. 

van n en W.  Brückman. (Bij  de plaat.) 

t Universiteitsgebouw te Utrecht. 

Volkskosthuis te Arnhem, door  A. . Fieem. (Bij  de plaat.) 

e bouwkunst aan de , door  W . C. t Czn. 

Schoonheidsleer  der  Bouwkunst. . Eene boekbeschouwing 

door  J. . de .

e bouwmeester  van de Bovenkerk te .

Een reisje door N. W. Frankrijk , door . P. Berlage Nz. 

r  Ter-Apel , door . Oostinjer .

Een verstandig besluit.

Avondkout over  het schoone, door  J. . .

e inwendige decoratie van het raadhuis te Augsburg.

Bij  de plaat, t te .

Tjand i .

Cornelis Bloemaert.

e St. n te Zierikzee.

n omtrent , door  W . .

n en zijn bouwwerken.

Nijmegen en de Nijmeegsche torenspils, door  J. J. Weve.

Uit .

Bij  de plaat, (binlgestellen), door  Jan de Quack.

Aan de lezers, door  C. T . J. s . 

Statistiek over  de  mindering van het aantal studeeren-

den aan de technische . 

n omtrent het met dynamiet vernielen van den 

kerktoren te Geldrop, door  J. C. Gijsberti . 

e . 

e overbrugging van het l lusschen Frankrij k en 

Engeland, door . 

Wedstrijden voor  handwerkslieden, door  G. A. Scholten. 

Over eenige eigenschappen van de lucht, het water  en 

den bodem, door  G. .

t honorarium der  architekten. 

A propos van het honorarium der  architekten. 

Werkkrin g voor  jonge ingenieurs. 

Ontsmetting en ontsmettingsinrichtingen.

l voor  Bouwkundige werkzaamheden.

a van het m van d te Utrecht. 

(Bij  de plaat). 

Erfdienstbaarheid. 

s over  besproeiing van grasperken. 

Aluminium . 

t m van bouwkunst te Berlijn . 

t wegruimen van sneeuw in steden. 

Brandgevaar  bij  stoonileidingen. 

Een stad in e'én stuk, door  Jan van . 

Een stuivers gasmeter, door  Jan van . 

Brandschade door hemelvuur. 

Een gildehuis, door . Schaepnian. 

Proeven van bekwaamheid in het ambacht. 

m in Feesttooi, door . Cramer. 

Bouwen zonder  vergunning. 

Schadevergoeding wegens ongeval. 

n van bouwmaterialen op den openbaren weg. 

m van een bouwplan. 

Toepassing van art.  B. W. 

Schadeloosstelling bij  opzegging van werk aan den aannemer. 

Charles Auguste Questel. 

J. van h Jr. (Verbetering zie bladz.

Programma der  prijsvragen, in  uitgeschreven door  de 

. 

n antwoorden. 

Beslissing der  Jury, omtrent de prijsvragen in  uitge-

schreven door de . 

Een dorps-gemeenteschool, uitgeschreven door  de Vereeni-

ging «Architectura" . te 's Gravenhage. Programma. 

n antwoorden. 

t der  Jury. 

Namen der  bekroonden. 

Gevel voor  een heerenhuis, uitgeschreven door  de Afdee-

ling ; uitslag. 

Nieuwe grondbeginselen of bepalingen voorde behandeling 

van openbare bouwkundige prijsvragen in Zwitserland. 

Een reclame biljet , voor  de Eerste Nederl. Vei zekering 

j  op het leven. Programma. 

n antwoorden. 

Bekroning. 

Beoordeeling der  ontwerpen, door  C. T. J. s . 

t der  Jury. 

Een , door  de Vereeniging tot bevorderiag der 

Bouwkunst te Groningen. Programma. 

Bekroning. 

Boerderij  door  de Vereeniging tot bevordering der  Bouw-

kunst te Groningen. Bekroning. 

Eere diploma, door  het Comité der  Nat. Tentoonstelling 

te 'sGravenhage. Programma. 

n antwoorden. 

Titelbla d voor  het Winternummer voor  van e 

Portefeuille" . Programma. 

t der  Jury. 

Getuigschrift, door  de Akademie van Beeld, kunsten te 

. Programma. 

Uitspraak der  Jury. 

Bier- en s met uitzichttoren, en, hoe zal onze 

woning het best verlicht, verwarmd en gemeubileerd 

worden? van de Afd.Amsterdam. n antwoorden. 

t der  Jury. 

, door  het . Zoöl. Bot. Genootschap te 

'sGravenhage. Programma.

n antwoorden en uitspraak der  Jury. 

t der  Jury. 

t der  Jury. 

Programma der  prijsvragen van dc Afd . 'sGravenhage. 

Programma der  prijsvraa g van de Afd . . 

Prijsvragen der  bouwkundige Vereeniging te . 

Prijsvraag der  Afdeeling e van het . . 

v. .

Programma van prijsvragen voor  kunstsmeed- en kunst-

gietwerk, uitgeschreven door  de . 

Stadsschouwburg te . Programma.

t voor  munten enz., door  de Vereeniging »Art i et 

. Programma. 

Aanleg van een openbaar  park te Utrecht. Programma. 

n antwoorden. 



t der  Jury. 

Tentoonstelling der  plannen. 

r  voor  de leden der . Programma. 

n antwoorden. 

m te , uitspraak der  Jury. 

g van de p te , tot ontspan-

ningsoord. n antwoorden. 

t der  Jury, en namen der  bekroonden. 

Programma, uitgeschreven door het . N . . 

Schouwburg te Verviers. Programma. 

g omtrent de prijsvraag: «welke kalk is beter, 

schelpkalk of vette kalk?"  door de Vereeniging Bouw-

kunst en Vriendschap te . 

t der  tentoonstelling van Bouwkunst,

e Permanente Tentoonstelling.

e .

e .

e kunst.

e Tentoonstelling in de Akademie te , door 

J. Verheul .

Jaarlijksche tentoonstelling van Bouwkunst. Catalogus. m . 

e tentoonstelling der  schoone kunsten te 

Antwerpen.

e tentoonstelling van d te 's Gravenhage. 

Tentoonstelling van kunstsmeed- en kunstgietwerk. 

Programma.

Tentoonstelling van decoratieve beeldhouw- en schilder-

kunst te Utrecht.

Wereldtentoonstelling te Parij s in

e tentoonstelling van gastoestellen te Utrecht, door 

. van . -

e Tentoonstelling, door J. van .

e Tentoonstelling van werken van den bouwkundige 

J. van , door Jos. Th . J. Cuypers.

, door F. J. Nieuwenhuis,

Een modern meubelstuk, door J. Verheul .

. 

Bouwkalender  voor

e inrichtingen tot rookverbrandin g in fabrieken, Prof. 

. A . . 

O. Spetzler, e Bauformenlehre. 

P. Plant, Pratique de la , appliquée a la resis-

tance des r iaux, 

. s Snellen, de Bliksemafleider. 

. . Boersma, kunstliteratuur . Proeve van een historisch-

bibliographisch overzicht. 

F. , de nieuwe Tacheometer. 

T . Pridgin Teale, r in onze woning. 

G. A . Scholten, Bouwkundig , door 

W . C. . 

Over het verslag der  Afd . Amsterdam van  Jan.

. r . Symons. 

t raadhuis van Schaerbeek. 

Bebouwing van het Prinsevinkepark, door van Nieukerken. 

Jaarverslag, beproeving van P. cement, merk Jossou en O*. , 

door A. E . Braat. 

Over de ontwerpen voor een t voor  de Eerste 

Ned. Verz. j  op het leven, door  J. de Quack. 

Aan de Jury tot beoordeeling van de prijsvraa g «ontwerp 

van een protestantsche kerk" , door . J. Jesse. 

Over het i e verslag der  Tentoonstelling van . 

Over een kritie k van de N. . Courant over  de inzending 

der  firma  Pander  op de Tentoonstelling te 's Gravenhage.

Ontsmettingsovens, door  Prof. . G. van Overbeek de 

.

Over  ontwerpen voorgraanmagazijnen, door  A . N. Godefroy.

Over het uitschrijven van een prijsvraa g voor de bebou-

wing van het d te Utrecht, door

Gver het zelfde onderwerp, door C.

Over het zelfde onderwerp, door d A . Springer.

Over het zelfde onderwerp, door C.

Over het verslag der  tentoonstelling van gastoestellen te 

Utrecht, door Gs. de Voogt.

Over het zelfde onderwerp, door . van .

Over het zelfde onderwerp, door . W . van .

Over het zelfde onderwerp, door . van .

Over het zelfde onderwerp, door . van .

Over het zelfde onderwerp, door . W . van .

Over de beantwoording van vraag  der  Vraagbaak, 

door . Cramer.

Vraag. 
van zonnehitte uit een -Weeren 

huis. 

(Nog eens.) Zie vorigen jaargang. 

t onder  marmeren vloeren. 

n van licht bij  tectorium, 

. 

Boek- en plaatwerken over  Prot. . 

Bepaling van de Schuinte, in art.  B. W .

, met het oog op art.  en

Vraag. Antwoord. 
bladz. . 

B. W. (Zie: , bladz.

r

Schetsen aan de , door W . C. -

hout Czn. 

Ontwerp voor een , door 

J. F. . Frowein. 

Schets van bebouwing der e 

te t 

Vernielen van den toren te Geldrop. 

Ontwerp voor twee Winkel - en dri e boven-

huizen, door  Johs. J. van Schuylenburg. 

t Sanatorium te Baarn, door Sanders en 

Berlage. 

Circus Oscar  Carré. 

r  Ter-Apel, door . Oostinjer . 

Ontsmetti ngstoestellen. 

, door P. J. . 

t Amerikaansche . 

Ontwerp voor twee woonhuizen, door  A . . 

Freem. 

t te . 

t , door Jurriaa n . 

Wachthuisje der  N. . Tramweg -

schappij, door Santiers en Berlage. 

Toren der  St. Stevenskerk te Nijmegen, 

door J. J. Weve. 

School in de St. Jansstraat te Arnhem, door 

J. W. Boerbooms. 

t Gemeentehuis te , door  A . van 

. 

Ontwerp van een heerenhuis, door  F. . . 

f en P. du u Fzn. 

Ontwerp voor eene drinkfontei n in een park, 

door A. W. van n en W. . Brück -

mann. 

Uit het schetsboek, bintgestellen, door Jan 

de Quack. 

Volkskosthuis te Arnhem, door  A. . Freem. 

. tegenover  bladz. 

(Systeem E ) Amsterdam. 

 E  Z  O  de 

. B  S , ) -

; , . O  V

 —  B , Vossius-

straat. - e . W . F . P , (huis). - G . A . F , (huis). - . 

G . . F , (huis).  P  V  C  B

C  de . J  A , (huis).  F . J . 

W , (huis.)  S O  O  - S

N  de . J  T

(kantoren). 
Z

e . P. S. S , (huis). — . , (huis). — 

 (kantoren). 

. S , (villa). 

e . C . , (vill a ) 

 V , , (villa). 

e . J . . W.  (huis, n Copes van Cattenburg.) 

G  Z

G , Weteringschans. , PlaiuaB... — 

 P , Prins , (60 kamers). — de .

 C , (kantoren). - P.  E , t (huis). -

N e Bingerden). 

e . J. , (huize de Cloeze). 

e r . J . V A N , d ,

e . J . W. F . S , (villa). 

e . J . . WüSTE, , (huis). 

 V A N T e . P.  (villa). 

A .  G B . , Architect. 

 &  C°., nieuwe winkel en magazijnen. 

G  A

e . . J . T , (villa). 

S

S

 Baron

Th. A. ÜE , d t  Amstenlai 

E T &
 PARKETVLOEREN en

Y & .

N S <t C le.

 Groote voorraden.̂  ^

co 

. 

L o c h e m. 

sS -» 

 co 

E

 1 

 I 

O CSJ 

5 ° 
2 S 

-

W

s 

-

N 
O 

< 

gewijd aan de belangen van het.: t«k»nonderwi j s en de kunstnijverheid in Nederland. 
Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. 

 ƒ 4.-,



0., L im i te d 

te . 

 V A N 

Engelsch e Paarden- en Vee-Stalinrichtingen . 

n Tr ibune s voor  Wedrennen, 

Tuigkainer-lieuoodigdhedeii , 
, 

Gouden en Z i lvere n . . 
Tentoonstel l ing Amsterdam. 

e inrichtingen waarvan reeds
in  geplaatst zijn, munten uit door 

 en

G A G E N T 

. S. .

n te bezichtigen in het Tentoon-
stell ingsgebouw van de j 
tot bevorder ing der  Bouwkunst,

 en St. Anthonie t C

A  A E 

e n 

American  Elevator  Company, 

voor

m u n t e n u i t d o o r : 

Vo lkomen zekerheid, 

Eenvoud ighe id van Beweging, 

We in i g watergebruik on onderhouds-

kosten. Geruischlooze gang, 

Onafgebroken goede werk ing . 

Vereischen  geen boring  in  den grond, 

in werking te zien, 
 in het Nieuwe Ziekenhuis, aan den Coolsingel, 

te
in het ,

in het l du Passage,

Genei  Agenlen : 

. o , 
r  gracht. 745 

W. F WEIJNTJES, 
Singel 514 b/h n Amsterdam. 
Specia l i te it i n n en Steenen 

Parketv loeren en Verglaasde 
. 

Agent voor
 te

Verder  alle mogelijke Bouwartikelencn ijzei-
p aanvrage prijzen gaarne ver-

J AN . — . 
W E G VA N E J TOT 

G . 

Vertegenwoordiir t I tOltËK T ItOYLE & SOV, Lir a Londen . 

 600.—

E EN . 

Vereischen geen toezicht, — hebben geen beweegbare deelen, — geen 
terugslag in den koker, — zijn van soliede constructie. 

 Ventilator s en Schoorsteenkappen zijn op verschillende  en 
 geplaatst.

— In all e voornam e plaatse n zijn modelle n te beziclitijrcn . — 

s Telephonen, s , s Water le id ingen.
geschilderd en « e b r a nd Glas' geschilderde Tegels, enz enz. 

t :i  i<» tier i van <lo Vu.1 Travers. 

E . NATMRL. ASPHALT 
TE r''" '  " \ VAN 

Bel tweg  3. 
 m

. 
Gecomprimeerd e Asplmltwesrei i en dit o Oorse h vloeren . Werken in Asphalt -

Mastie k voo r Trottoirs , Sksttinjr-Uiiiks , Moutvloereu , Kelders , kolf - en Kegel -
banen , Winke l en Majrazijuvloereii . Gangen . Veranda' s Hrujr - en Dakbe-
dekkingen , Hetou-Fiiiideeriii|reii , Stallen , enz., enz,, euz. 

 8,

J A N V A N DER POT, 
 3

t  is het eenige afdoende middel tegen  en e 
b -werking geschiedt geheel reuk- en kleurloos. d bijleverin g van hout. 

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

 Billijk e prijzen en 
vrachten.

CJelleve op Voornaam en Adres to letten. 

N . G O T J R G U E C H O N . - P A R I S . 

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

6 11 „  breedte, 

35 ,. dikte. 

Behalve  bieden de/e parketvloeren, boven de 

andere soorten, de volgende voordeden aan:

 (kraken) en 

 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 . 

waren waarvan 
strekt worden. 

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