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 F. \V. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en n 
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u de e van Architecture et Amicitia TAN , 

. E  en L J. E . 
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N V A N T . 

ie. e 963e gewone g van het Genoot-
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hout Cz.: n uit Spanje. 

2e. t  van het Genootschap is voo  1892 
samengesteld als volgt: 

Jan , ; Jonas , Vice-
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t , aan den hee W. t Cz., -
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3e. e ingekomen n op de doo  de -
eeniging Architect/tra te e in 1891 uit-

n g voo  een schouwburg zijn in 
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e n zijn doo  de , bestaande uit de 
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5e. t 1892 vangt de e g van  Ar-
chitect aan. Nieuwe n gelieven zich te -
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handen , zoodat de n alsnog de compleete 

e platen kunnen ontvangen. 
Namens het Bestuur: 

e , 
C. W. Nijhoff . 
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(A . et A . ) J E . 
n den nazome van 1889 en 't begin van 1890 d 

dit woonhuis gebouwd op dezelfde plaats, waa vóó
twee-en-twintig n een voo  dien tijd goed huis op-

n . e g was toen evenwel niet 
zwaa genoeg beheid, zoodat s tijdens den bouw 

g  was. n den loop de n was 
het gebouw e  niet op , en hoewel zich geen 

e n , was 't toch on-
bewoonbaa , daa het zoove gezakt was, 
dat het wate onde den vloe  van den beganen d 
stond en zich l champignon . 

t gebouw d m geheel , op 
den kelde en den k na, . thans gelegen 
onde de  en de keuken, die nog in uit-
stekenden toestand n bevonden. 

Na 't slaan van n van 11 . d geen 
stuit n doch op eene diepte van 9 a e 
minste g . Alzoo n ge-
slagen 120 palen.  de nieuwe zijgevel op den 

- en  moest komen en deze alk-
kans hadden, bij e belasting m te -
zakken , n aan den k (landzijde) zes, 
tusschen kelde en k zes en aan 't einde bij den 
zijmuu  wee zes, d. i . achttien palen, geslagen, -
op hoofden gemetseld en , te  hoogte van den 
beg. , e n balken gelegd n , p 
de zijgevel gemetseld . e s staan, 
bij dien gevel aansluitende, ook op n binten. Late

n de n van kelde en k n 
tot onde de n binten, d. i .  1 . hooge dan 

, en het n gedeeltelijk opgehoogd m 
het gebouw. 

e kelde  en k bleken d goed gemaakt 
te zijn, daa doo  't heien niet het minste e ont-
staan is. 

t m is gemetseld van blauwe s en 
gevoegd. e band boven 't m en 't f 
zijn van e steen. e kunststeen is ge-

d doo  den hee Oosthoek te Alfen, de gebeeld-
houwde consoles doo  deQuellinusschool te . 

e n zijn alle , zoodat l 
't papie t op dc n geplakt kon , en 
gemetseld van w iste t . e 
teakhouten  en een eiken -

g n d in den d voo  hand-
n en , in l 1890 te Leiden 

gehouden. t gebouw d niet publiek aanbesteed, 
maa s in eigen behee . 

. J. Jesse, . 

E E N . 
(1508—1620). ) 

t is mijn , u hedenavond het een en 
ande mede te deelen t de kunst de e 
in ons . Nieuw kan dit p zeke niet 
genoemd ; het heeft toch, l in den laat-
sten tijd , niet n aan mee of minde e 
studiën, n dit deel onze bouwkunst behandeld 

. l het lijvig e , dat voo  een tweetal 
n doo  een zoon van het d e 

aan de e e gewijd , zal 
den meesten uwe  wel niet onbekend zijn. t 
echte van mij geene bespiegelingen of -
lingen, als n te vinden zijn; ik wensch s 
den vasten d de  feiten te , op het gevaa
af, dat gij mij misschien een levendige -

t ontzeggen zult. 
e zou ik mijn t met een beschouwing 

') , gebonden on 19 Nor. 1891, duor  den heer  A.W. Wciss-
man, in de Vereeniging t en Vriendschap''  te . 

ove  het d van geschiedenis en bouwkunst in 
de zestiende eeuw beginnen, doch ik moet bekennen , 
dat ik e geen kans zie. e e -
nissen, die in ons d in die eeuw zijn -
vallen , hebben geenszins haa stempel op de
die  dagen . Toen i V begon te 

, bouwde men e nog juist zoo, 
als men onde n en Filips den Schoone 
gebouwd had, nl. in den z.g. laat-Gothischen stijl. 
Twinti g jaa  had de , in wiens k de zon nooit 

, s den schepte gezwaaid, toen men, 
zonde dat eenige e e s 

e aanleiding , tot den l 
, j men , ook onde 's s 

opvolge Fi l ips, bleef. e c -
nissen , die de geschiedenis tusschen de n 1560 en 
1590 , hadden zoo weinig invloed op de bouw-
kunst die  dagen , dat het l tusschen twee ge-
bouwen , in het begin en in het einde van die e 
gesticht, b.v. het s van n g en de waag 
te , veel  is, dan dat tusschen twee 
gebouwen uit de e van , b.v. het 

s te g en het s te Nijmegen. 
Ook late  ziet men, dat geschiedenis en bouwkunst 

geen gelijken d houden. e dikwijl s is het ons 
al , dat de bloeitijd onze e samen-
valt met den bloeitijd van de k de e 

! Toch is niets minde waa dan dit. e 
k e haa toppunt onde k k 

en , dus in een tijd, toen het met onze -
sance al lang gedaan was, en e en e 

n begonnen te . 
k zal mij m maa niet in e bespiege-

lingen , doch lieve n met u den -
g de e e na te gaan. s 

acht jaa  geleden toonde ik aan, dat het de -
landsche s , die den nieuwen, doo k 
uit ë gekomen stijl het t . e baan-

 voo  de nieuwe n was Lucas van Leiden 
(1494 — 1533), van wien niet minde dan 200 n 
bekend zijn. e deze s zullen -
moedelijk wel het k zijne n geweest zijn. 
Lucas is de e , die geëtst heeft, d. i . 
die van k heeft gemaakt, om in 
kope e lijnen uit te bijten. Zijn e k 

t het jaa  1508; Lucas' talent was dus s g 
. s de n uit de , welke het 

l 1509 , hebben e omlijstingen, 
j , l acanthusbladen 

. 
e jaa  late  volgde een h kunstenaa

het d van zijn Leidschen vakgenoot. t was 
Jacob , ook wel, naa zijn s , 
van Oostzanen, of, naa zijn woonplaats, van m 
geheeten. j eene houtsnede van zijn hand, welke 
het l 1512 , en die deel uitmaakt vaneen 

, welke „de zeven weeën de d " ten 
p heeft, vindt men een omlijsting, waa s 

j e n n n , 
hoewel ook de e laat-Gothische n niet 

. 
e e van denzelfden , die het l 

1517 , en in hout gesneden is, doet ons zien, 
dat gaandeweg de e bete n . 

e n toch, die deze s van n als 
omgeving dienen, zijn bete n en geteekend. 

e acanthus t in e kelken en i gebogen 
n aangewend; ook dolfijnen , uit n 

, komen . e de e helft van 
de zestiende eeuw bleven deze n een gelief-
koosd motief de e . 
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Tot e was het k de e uit-
sluitend t tot . Eigenlijke 

n zijn het t d op hout-
sneden van Jacob , in 1520 bij o i 
te m , en n het t 
te m e  eenigen bezit, die echte in
tij d doo  een niet zee n hand zijn uitgeknipt, 
zoodat van de , die tot omlijsting dienen, 
slechts n d zijn gebleven. e -
menten zijn echte voldoende om te doen zien, hoe ! 
de n uit die e d . 

e n hebben s veel t met 
de antieke, de paneelvullingen en medaillons, die ook 
bij de n en bij de , voo e . 
zij onde hun invloed stonden, n , 
komen k , en de e zuiltjes 
hebben den m van dc n 
de , doch dikwijl s nog met middeleeuwsche 
elementen . Zee k is de -
komst de n van de zuiltjes, die als t 
op deze n zijn t en die van het eiken-
houten k te , van 1531, dat wij late
zullen behandelen. 

Een klein , met het m van o 
, zonde , doch ongetwijfeld tusschen 1520 

en 1530 , en ook het k van Jacob 
, t twee dolfijnen, geheel op e 

wijze , n een . e 
t tusschen de n van deze t 

en die van de paneelen van het k te -
kendam is niet te miskennen. 

Staat z nog min of mee onde den invloed 
de  laat Gothiek, de e , die 
zijn n met . V . teekent, en die om de , 
die hij tusschen deze initialen geplaatst heeft, Van de

n of Van n genoemd , is e s 
geheel j van, ofschoon hij ongevee gelijktijdig met 
den n houtsnijde m geweest is. 

Twee n van dezen , den . Lukas 
en den fl. s , sluiten zich, wat 
de n , bij de e behandelings-
wijze aan. e e , die het l 15 24 , 

t slanke kolommen, met
kapiteelen, l de tweede, van 1523, als -

d een met veel g geteekende t 
heeft, die doo s met fijne , d 

. 
Schoone composities zijn ook de n van 

Lucas van Leiden, van 1527 en 1528, e 
n . A l wat naa Gothiek zweemt 

heeft de n en de m en smaak, 
e de n d zijn, schijnen 

op e studie van de e n te wijzen. 
Ook Jacob z heeft in de omlijsting van een 

, e s aan het , met het 
: n liefde bloeijende" en d van 

1528, de Gothische n laten . e compositie 
van de omlijsting is zee smaakvol, de festoenen en 
de behandeling de n wettigen het -
moeden, dat ook z althans in den n 
tij d zijns levens, de n met ijve d heeft. 

n het tot e uitsluitend de s 
geweest, die zich van den nieuwen stijl bediend 
hadden, ook de s van de thans zooge-
noemde d maakten e a k 
van, zooals blijk t uit het eikenhouten , -
mede nog thans de k te n , 
en dat het l 1531 . Gelijk de -
sluitingen de  laat-Gothiek, bestaat ook dit hek uit 
vij f vakken, n het tweede en het e be-
weegbaa zijn. e k hooge g 

t doo  een lijst afgesloten, p s in 
de meest e n geplaatst zijn, l 
het geheel doo  een t van , met medaillons 
en e n , d . Op-

k is het, dat de stijl van dit k een 
e t heeft met dc n van 

Jacob , en dat Gothische motieven nog 
op e wijze met die van den nieuwen stijl 

d zijn. e s n aan de n 
van 1520; sommige festoenen ziet men ook op de 

t van 1528. e min of mee e behandelings-
wijze, die z steeds , is ook bij dit 

k waa te nemen, en ook enkele aan de Gothiek 
ontleende motieven n niet. Zoo zijn b. v. de 

n de s geplaatste , de 
tegen de hoofdstijlen geplaatste fialen en de wijze van 

g nog volkomen middeleeuwsch. e vul-
lingen boven de n zijn , s 
de eenigszins onbeholpen behandeling, die l bij 
het naakt uitkomt, als composities l en 
smaakvol. e medaillons, e schilden en 

e  die e malen , 
schijnen naa e n gevolgd. 

t is zee wel mogelijk, dat s dezen tijd 
de e ook s haa toepassing in de bouw-
kunst vond, doch ik weet  geen enkel bewijs 
bij te n Een kapel aan de e 
de  St.-Nicolaas- of Oude k te m zou , naa
de n te , j op naïeve wijze 
Gothieke cn n d zijn, 
wellicht tot dezen tijd t kunnen ; daa
echte op dit k geen l , en ook 
uit geen enkel document iets t den stichtingstijd 
blijkt , kan men hie  niet s dan gissen. t l 
1510, dat d doo  een h  als dat 
de  stichting genoemd , is geheel uit de lucht 

. 
Ofschoon ook op het k p de  St.-

- of Xieuwe k te m geen l 
te zien is, kan men van dit , dat zeke een 
de e scheppingen de e in ons -
land is, toch met voldoende d aangeven , wan-
nee het gesticht moet zijn. t namelijk op het 

s tc m eene j van s 
Antonisz, die van 15 36 gedagteekend is en een gezicht 
op de stad in vogelvlucht ; op deze j 
heeft de k haa p nog niet. Op 
een houtsnede, naa deze j in 1544 -
digd, ziet men dit bouwdeel echte duidelijk. e on-
bekende s hebben de Gothische -
wijze nog geheel gevolgd, doch aan de details een zui-
ve  gegeven, gelijk men dat ook bij 
de, ongevee gelijktijdig gebouwde, k van St.F.ustache 
te s ziet. Tegen de n zijn e 

e kolommen van gehouwen steen geplaatst; 
het e venste heeft een console met baldakijn 
tegen den middenstijl, die geheel in antieken geest zijn 
opgevat; de j te  hoogte van de dakgoot t op 

i e consoles met n -
tusschen; de e nissen en het -
boven n doo e , welke een 

n , . Alleen het l is 
nog zuive  laat-Gothisch; ik meen , dat dit 

s van voo  1536, wellicht nog uit de vijftiende 
eeuw dagteekent, doch geloof in iede geval niet, 
dat dit het k is van de , die het boven-
deel van het t . e aan-
dacht t de n aan de e geplaatst, 
die met klassieke s en hoofdgestellen d 
is. e s hebben l de s uit de 
middeleeuwen dagteekenende gewoonte gevolgd, om 
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de gebakken steen met banden van gehouwen steen 
te doen afwisselen, en alle details in n uit 
te . 

n 153c» d ook het huis van n van m 
te l . t zijn s 
en steil dak maakt het geheel den k van een 
middelecuwsch kasteel. n de s vindt men 
echte vullingen in , naa het schijnt in 
navolging van e . Aan 
den hoofdingang is echte de omlijsting nog volmaakt 
Gothisch. e n van , die 
dikwijl s e d hebben, komen ook 

s , en wel aan gebouwen, wie  stichtingstijd 
onbekend is, doch die k ook s 
1540 ontstaan zijn. k noem b.v. het bekende huis 
aan dc t te t en het minde bekende, 
doch zee belangwekkende huis aan den m te Edam. 
Te t ziet men spitsbogen boven de s , doch 

e ; te Edam e pi-
s , die als s e schalken, welke 

doo  laat-Gothische consoles d , -
gen. Ook aan de van 1544 dagteekenende Latijnsche 
school te Nijmegen is nog een spitsboog boven den 
ingang aanwezig, hoewel s klassieke n 

. 
n dus de s t nog aan de 

middeleeuwen hechten, de s de  zoogenaamde 
d maken zich al spoedig n geheel 

los. k behoef u slechts aan de n te t 
en het k te Enkhuizen tc , om u 

n te . Tot e ben ik niet in de 
gelegenheid geweest, het e k g te 

n ; bij een vluchtige bezichtiging kwam het 
mij , dat het geheel als zoodanig k 
wel het k van Jan n zal zijn, doch dat lang 
niet al de n van de hand van dien , 
die van 1538 —1542 de n zou gemaakt heb-
ben , afkomstig zijn. n ik u dus geene e 
mededeelingen doen t het e , 

 kan ik zijn t het Enkhuize . 
Gelijk men weet, bestaat dit uit zes vakken, die doo

s op pedestallen van elkande gescheiden . 
e s n een hoofdgestel; n 

bevinden zich imposten, die n . n 
deze n zijn tympans , die n 
doo n , welke t doo  zinken pijpjes 

n zijn, d . e g 
onde deze s heeft ; paneelen, n 
en s zijn allen met k d -

k . Slechts het zuidelijk -
paneel is vlak gebleven. n de tympans ziet men, 
aan de westzijde, de  van de vie  evangelisten, 

s en Jozua, aan de oostzijde zijn daa medaillons 
, doo n . t is 

duidelijk, dat ook dit k niet van één meeste
afkomstig is. e bekwaamste kunstenaa was degeen, 
die de e n en sommige de -

n sneed; zijn k staat even hoog als dat 
de  beste c .  deze paneelen 
en n is d van compositie; op het geestig 
gesneden k komen vogels, -

 enz. in de meest e houdingen voo
en de behandeling van het naakt is zoo k 
als men die slechts wenschen kan.  op een de
paneelen het l 1542 , zal de kunste-
naa dit alles s dien tijd d hebben. 

e deze meeste schijnen nog zes , allen 
minde  bekwaam, doch iede hunne n 
bezittende, aan het k d te hebben. t 
zou mij te ve , dit in n aan te 
toonen; gij zoudt aan mijn betoog ook weinig hebben , 

indien ik u niet de noodige aanwijzingen aan het hek 
zelf kon doen. Van n uit den Gothischen 
tij d is aan het Enkhuize k geen spoo te ont-
dekken 

( Wordt vervolgd.) 

. 
Nijmegen, 20 . 1891. 

 Heeren, 
lii j  het doorlezen van n". 51 van  Opmerker trok de vol-

gende zinsnede uit een bericht betreffende het hotel  Twee 
Stetlen mijn aandacht. 

«Voor de veiligheid der  logés is in ruime mate zorggedragen. 
Op iedere étage zijn brandslangen aangebracht, welke onmid-
dellijk met de waterleiding in verbinding kunnen worden ge-
bracht" , enz. 

k heb de inrichtin g niet gezien, en kan dus niet» in bijzon-
derheden beoordeelen, maar  indien de woorden van den bericht-
gever  den toestand juist wedergeven, kan, dunkt mij, de voor-
zorg aanmerkelijk worden verbeterd, door  de brandslangen 
blijvend aan te koppelen, en niet met de verbindingen te 
wachten totdat deze noodig mochten worden , die wel 
eens een blusschingswerk heeft bijgewoond, cn bekend is met de 
wanorde, die het uitbreken van brand doorgaans in de eerste 
cn meest beslissende oogenblikken tengevolge heeft, zal gaarne 
toegeven dat het aankoppelen van slangen alsdan zeer  moeilijk 
kan geschieden en soms zelfs geheel achterwege zal blijven. 

Een waarlijk bruikbar e brandleiding moet elk oogenblik ter 
geheele beschikking bestaan, van den eerst geroepene. t 
opendraaien van een gewone kraan, zooals ieder  deze kent en 
weet te hanteeren, meer  niet, moet vereischt worden om water 
te bekomen. Op deze wijze zijn in de gemeente Nijmegen alle 

 brandslangen aangebracht, die in de openbare gebouwen wen-
i schclijk schenen, en naar  ik geloof terecht. 

t u meenen, mijne hecren, dat deze opmerking door 
opname in uw blad, van waarde kan zijn voor  uwe lezers, zoo 

 gelieve er  eenige regels voor  in te ruimen. 
s hoogachtend, 

Uw dw. dien. 
J. J. Weve, 

Gemeente-architect te Nijmegen. 
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 de
Naar aanleiding der gewaardeerde en zeer  juiste opmerking van 

den heer  J. J. Weve, gemeente-architect te Xijmegen is het 
mij  aangenaam u te kunnen mededeelen dat de brandblusch-
middelen in het hotel  twee Steden zich in den toestand 
bevinden door  den heer  W. wenschelijk geacht. 

e brandslangen zijn «blijvend"  aangekoppeld, het kastje 
waarin de slangen zijn geborgen is «steeds geopend en de 
lengte der  slangen laat toe om den waterstraal in de verst 
verwijderde gedeelten van het hotel te brengen. 

Gaarne doe ik amende honorable voor  mijne onjuiste voor-
stelling in n". 51 van 19 r  j . 1. en voeg er  den wensch 
aan toe, dat deze rectificatie voor  den bezoeker  der e 
een reden te meer  mogen zijn om zijn anker  bij  den heer  Burgers 
uit te werpen. 

, 
Uw Verslaggever. 

J TOT G . 
Afdeeling Arnhem. 

Vergadering van 23  1891. 
e Secretaris bericht de ontvangst van een schrijven van de 

heeren i k en Alex. , betrekking hebbende 
op n°. 5 van de door  de j  gestelde vragen: «Wat 
is het beste kleurmiddel voor  eikenhout?"  Genoemde heeren 
geven daarvoor  aan kalkolit h en verklaren zich bereid de even-
tueel te benoemen commissie daarvan een voldoend monster 
voor  proef toe te zenden. 

Voorts is ingekomen een schrijven van het bestuur  van de 
Afdeeling , berichtende dat door  de j  in 92 
onder  de uit te schrijven prijsvragen zal opgenomen worden 
een prijsvraag voor  een getuigschrift, dat door  de afdeelmgen 

n , Groningen, , n , , Arn-
hem en Utrecht ƒ100 daarvoor  zal worden beschikbaar  gesteld 
en dat de betrokken afdeelingen van het eerstbekroonde ont-
werp afdrukken kunnen krijgen. 

a wordt een brief voorgelezen van den Nederlandschen 
Schildersbond, afdeeling Arnhem, waarin de wenschelijkheid 
werd uitgesproken om de verfwerken niet in de bestekken op 
te nemen, maar  afzonderlijk aan de schilders aan te besteden. 

e heer  W. G. k wenscht over  dit punt eene vraag te 
zien gesteld, die dan door  de commissie, voor  de beantwoording 
van de bekende vragen der j  te benoemen, kan 
behandeld worden. Na eenige discussie word besloten dit schrij-
ven voor  kennisgeving aan te nemen. 

a worden de ontvangsten en uitgaven over  het afge-

loopen jaar, respectievelijk op ƒ 156.40 en ƒ ioo^; 5 , goedge-
keurd, onder  dankbetuiging aan den Penningmeester  voor  7ijn 
gehouden beheer. 

e twee aftredende bestuursleden, dc heeren W. G. k 
en P. Evekink, worden met algemeene stemmen herbenoemd 
en op verzoek van den herbenoemden Secretaris besloten voort-
aan geen verslagen van de vergaderingen meer  in Amhemsche 
Courant of Getria te plaatsen, tenzij  er  werkelijk iets van pu-
bliek belang te vermelden is. 

e begrooting voor  1892, geraamd op eene ontvangst van 
ƒ145.825 en eene uitgaaf van ƒ 110, wordt goedgekeurd. 

e commissie tot het beantwoorden der  vragen wordt daarna 
benoemd; zij  bestaat uit de heeren W. G. , V. G. A. 
Bosch, e , P. Evekink cn . 

a geeft het lid A. . Freem eene kunstbeschouwing 
van eigen ontwerpen, waardoor  hem door  den Voorzitter  dank 
wordt gebracht. 

e heer  P. Noppen , lid van den Gemeenteraad alhier, had 
aan de Afdeeling gezonden: «Een woord naar  aanleiding van 
de voorgenomen verbinding der  Eusebiusbuiten- cn binnensin-
gels", vergezeld van eene schets, benevens een vogelperspectief 
van het terrein. 

Over deze ontwerp-verbinding wordt eene levendige discussie 
gevoerd. Algemeen is men van gevoelen, dat, hoewel waar-
deerende de vele verdiensten van het plan Noppen, dit wel als 
verbinding maar  niet als hoofdverkeersueg tusschen oude en 
nieuwe stad zou voldoen. 

Afdeemng -. 
Vergadering van 24  1891. 

Na lezing en goedkeuring der  notulen opende de Voorzitter 
de vergadering en werd overgegaan tot de verkiezingen. e 
Voorzitter  werd bij  acclamatie herkozen. 

Na 't afdoen van nog eenige werkzaamheden van huishou-
delijken aard, wordt mededeeling gedaan dat de spreker  voor 
dezen avond wegens ongesteldheid verhinderd is op te treden 
en neemt de Voorzitter  het woord tot het houden van eene 
voordracht over  de bouwkunst in Friesland, in verband met 
de lezing die vroeger  door  hem is gehouden in eene vergade-
ring van het alhier  gevestigd Friesch Genootschap. 

Toegelicht door  eene groote collectie platen van vroegere 
en nog bestaarde gebouwen, behandelde spreker  de geschie-
denis der  voornaamste bouwwerken in dit gewest, van af de 
vroegste tijden. 

e kerkbouw was in hoofdzaak , waarvan nog 
enkele voorbeelden, deels in tufsteen gebouwd, bestaan, o. a. 
de kerk te t met ronde koorafsluiting en de later 
opnieuw opgetrokken toren met zadeldak — het typisch karakter 
van bijna alle torens in deze provincie. Opmerkelijk is het 
dat men in de krypta van die kerk twee kolommen vindt, 
waarop de kruisgewelven rusten, vervaardigd uit een bijzonder 
soort van marmer, met kapiteelen en profileering aan de base-
menten, die aan Oostersch ornement doen denken. Volgens 
de legende is deze steen door  Friesche kruisridder s uit het 
heilige land meegebracht. Ofschoon in die kerk nog prachtige 
grafzerken in vrij  goeden staat aanwezig zijn, die getuigenis 
afleggen van den artistieken zin onzer  voorvaderen, heeft zij 
door  verbouwing naar  de plannen van een onkundigen bouw-
meester  veel geleden. Na nog in bijzonderheden te hebben 
uitgeweid over  verschillende kerken uit dien tijd , behandelde 
spreker  op uitvoerige wijze de stinsen of lustsloten, waarbij 
gewezen werd op het bijzondere type, dat zich in den bouw 
daarvan heeft ontwikkeld. Van deze gebouwen is echter  weinig 
gespaard gebleven. Sprekende over  de gebouwen der  stad 

, vestigde de Voorzitter  de aandacht op een teeke-
ning van het vroegere aanzicht dier  stad met hare poorten, bol-
werken en tal van grillige torentjes, vol afwisseling, waarvan 
voor  't grootste deel geen spoor  meer  aanwezig is en sprak hij 
een afkeurend oordeel uit over  de wijze, waarop thans veelal 
bij  herstellingen aan oude gebouwen wordt gehandeld en waar-
bij  de pleistertroffel en teerkwast maar  al te groote diensten 
bewijzen. 

Alsnu komt spreker  tot de gebouwen van den lateren tijd , 
waarbij  de . kerken de voornaamste plaats innemen; deze 
zijn meest alle in Gothischen stijl gebouwd; aan dezen stijl is 
Friesland arm; slechts aan een paar  gebouwen komt hij  spo-
radisch voor. 

Verder  wordt nog gewezen op verschillende werkstukken, om 
aan te toonen hoe hoog in onzen voorvaderlijken tijd de bouw-
ambachten stonden, waarvan nog zoo vele goede voorbeelden 
aanwezig zijn. m moet men trachten den geest der ver-
nieling te bestrijden en ervoor  waken dat bij  herstellingen 
eerst erkende personen op bouwkundig gebied worden gehoord 
om nog te behouden wat te behouden is. 

Bij  monde van den heer  Baron ontving de spreker  onder 
luiden bijval den dank der Vergadering, waarna de vrij  talrij k 
bezochte bijeenkomst door  den Voorzitter  werd gesloten. 

Afdeeuxg Utrecht. 
Vergadering van 29  1S91. 

e Voorzitter, de heer  Van , en enkele leden wa-
ren door  ongesteldheid verhinderd de vergadering bij  te wo-
nen, waardoor  het opgekomen getal leden gering was en 
dc op het convocatiebiljet aangekondigde mededeelingen van 
den heer  1'. van der Weiden, over  vernieuwing van in txploi-
tatie zijnde spoorwegbruggen, tot eene volgende vergadering 
werden verschoven. 

Onder  voorzitterschap van den heer  J. T. k werd thans 
de vergadering geleid en werden de notulen van de vorige 
bijeenkomst gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde was de rekening en verantwoording van den 
Penningmeester, die door  eene commissie van drie leden werd 
nagezien en goedgekeurd; zij  sluit met een batig saldo van 
ƒ 41.Si. e bcgrooting voor  het jaar  1892 weid behandeld 
en daarin ook weder  opgenomen een klein bedrag tot het 
doen eener  kunstreis in den loop van den aanstaanden zomer. 

Volgens rooster  moesten twee bestuursleden aftreden, die 
echter  beiden werden herbenoemd; het Bestuur  blijf t samenge-
steld uit de heeren: Van , Voorzitter, A. J. Vrees-
wijk , Secretaris, A. Nijland, C. van Straaten en J. T. , 
Penningmeester. 

e avond werd verder  doorgebracht met het bezichtigen van 
in het archief aanwezige plaatwerken, van tijd tot tijd aan de 
Afdeeling afgestaan; zoo werd deze verzameling nu weder  ver-
rijk t met een geschenk van den heer e Groot, bouwkundige 
te Enkhuizen, bestaande in een tiental photographiecn van de 
merkwaardigste gebouwen aldaar, en van gobelins uit de 
weeskamer van het Stadhuis. 

t eer. woord van aanbeveling voor  trouwe opkomst op 
de vergaderingen sloot de Voorzitter  de bijeenkomst. 

Afdf.ei.ixc, Amsterdam. 
Vergadering van 29  1891. 

Na voorlezing van de uitvoerige notulen over  de laatstge-
houden voordracht van Prof. . B. . Pekelharing, waarvoor 
den heer  Bruning, Secretaris van de Afdeeling, een woord van 
hulde toekomt, wordt door  den Voorzitter  mededeeling gedaan 
van den stand van den te houden wedstrijd voor  handwerks-
lieden en leerlingen, en worden de leden en voornamelijk heeren 
patroons, leden van de Afdeeling, opgewekt om zooveel moge-
lij k propaganda te maken voor  dezen wedstrijd. 

t geld voor  den wedstrijd is nog wel niet het begrootings-
cijfer  nabij, maar  het Comité hoopt dat het Gemeentebestuur 
den wedstrijd met het gevraagde subsidie van ƒ 2000 zal willen 
steunen; men zal dan door  het aanbrengen van bezuinigingen al 
het mogelijke doen om den wedstrijd tot uitvoering te brengen. 

t Comité heeft gezorgd voor  elk vak verschillende werk-
stukken op te geven, opdat de werkman geheel naar  omstan-
digheden zal kunnen kiezen, en vertrouwt ook dat het groot 
aantal werkstukken vooral de tentoonstelling, aan den wedstrijd 
verbonden, zal ten goede komen. 

e teekeningen van de 31 werkstukken waren in het ver-
gaderlokaal opgehangen en zijn voor  de verschillende vakken 
als volgt: 

Timmerlieden: kwart van een trap, gedeelte van een door-
draaiende lambrizeering, duiventil, boekenkast zonder  deuren, 
houten schoorsteenmantel. 

: nis in een muur. 
Steenhouwers: pedestal voor  een beeld, brugpaal, jaartal-

steentje, stoeppaal. 
Steen beeldhouwers: console als cul-de-lampe behandeld. 

s en draaiers: sigarenkastje, portefeuille-ezel, 
bordenrek, piano-tabouret, dientafeltje, presidentshamer. 

Smeden: haardstel, vuurscherm, deurpaneel, paraplu iestand-
aard. 

n zinkwerkers: vergaarbak met spuwer, nokversiering. 
: bloemenstandaard, kandelaar. 

: paneelvulling. 
Boetseerders: console, cartouche. 
Schilders: plafond met versiering. 
Behangers: kamerschut met hoeken en randen. 
Goud- en zilverwerkers: beker. 
Bovendien zijn, op verzoek, voor  leerlingen de navolgende 

werkstukjes opgegeven: paneeldeur, beltrekker, luster, paneel 
in hout en marmerschildering. 

a werd overgegaan tot bespreking van de door  het 
r j  gestelde vragen, waarvan enkele 

werden behandeld of ter  beantwoording in handen gesteld van 
leden van de Afdeeling. 

G TOT G VAN - EN 
N . 

Verslag van de vergadering der Afdeeling s-Hage. 
Na de gewone huishoudelijke werkzaamheden trad op de 

heer . P. Berlage uit Amsterdam, die tot onderwerp had ge-
kozen :  in Stedenbouw. 

Eenigen tijd geleden zag in Weenen een boekje het licht dat 
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bovengenoemd onderwerp behandelde; spreker  had daarin zoo-
veel uitnemends gevonden, dat hij  aan de hand van den 
schrijver  dat onderwerp in vluchtige trekken tot uitgangspunt 
zijner  rede gekozen had. 

e plaats, waarin we leven, behoort tot onzen geest te 
spreken en ons kalm en gelukkig te stemmen; dit is een 
hoofdvereischte, waaraan bij  de uitbreiding onzer  steden gedacht 
moet worden, maar  wanneer  die eigenschappen voortvloeien 
uit bevordering der  hygiënische en andere eischen van onzen 
tijd , behoort de kunst, die daartoe ook zooveel kan bijdragen, 
niet te worden buiten gesloten. Ook zij  vormt, leert en verheft. 

t uitgangspunt bij  uitbreidingen is steeds geweest het vol-
doen aan eene behoefte; die behoeften waren verschillend in 
de verschillende tijdperken. n de Grieksche en e 
tijden werd maatschappelijk het meest buitenshuis geleefd en 
we vinden dan ook tempels, pleinen en forums, om aan 
die behoefte te voldoen. n de woonhuizen zelfs treffen we 
het beginsel weder; het atrium was hier  wat het forum voor 
het publiek was. 

n later  tijden treffen we in ë de paleizen voor  de signoria, 
de dompleinen voor  de kerken, de markten voor  het raadhuis. 

Nu zijn de eischen in onzen tijd niet het marktgewoel voor 
het raadhuis, noch groote drukten voor  paleizen in het leven 
te roepen, maar  bij  die wijziging is de geest tot versieren even-
eens verdreven. Toen omringden beelden het plein, thans weet 
men, wanneer  een standbeeld om eene plaats vraagt, dieniet 
in te ruimen. Ook de plaats der  beelden, vroeger  zoo juist 
gedacht tegen een gebouw of een muur, waardoor  een uit-
stekende achtergrond gevormd werd, is thans zoo gewijzigd, 
dat men het in de ruimte plaatst, waardoor  het bijna totaal 
in het niet valt cn het effect, dat de kunstenaar  er  zich van 
voorstelde, geheel te loor  gaat O. a. getuige het standbeeld 
van l Angelo te Florence en velen in andere plaatsen. 

t logische begrip dat kinderen zich over  het effect vormen 
bij  het maken van een sneeuwpop, werd toegepast door  de 
groote kunstenaars dier  tijden. Evenzoo gaat het met de plaats 
van fonteinen en monumenten. Tegenwoordig past men uiterst 
precies het midden uit; zoo mogelijk tevens juist in het hart 
van een achterstaand monumentaal gebouw. s plaatste 
men het monument opzijde om èn het hoofddeel van het gebouw 
tot zijn recht te doen komen én het monument tevens. t 
slaagde toen ook, en tegenwoordig gaan de effecten zoowel van 
'teen als van 'tander  verloren. Spreker  licht door  talrijk e 
voorbeelden, schetsen en photographieen een en ander  toe. 

Eigenaardig is de plaats van groote monumentale bouwwerken 
en van kerken ten opzichte van pleinen. t een plein zich 
voor  een kerk in de diepte uitstrekt en voor  een paleis in de 
breedte, is juist gezien; men verkrijg t een overzicht van het 
gebouw cn door  het met oordeel aanbrengen van belendende 
gebouwen daartegen, wordt de gehcclc indruk esthetisch 
verhoogd, en onderlinge proportien komen te gunstiger  uit. 

Thans tracht men kerken los te plaatsen, liefst in 't midden 
van eene groote ruimte; men vergeet dat daardoor  ie een 
kostbaar  bouwwerk gevormd wordt, omdat menjalle zijden van 
het gebouw moet versieren en 2e dat de proportion minder  gunstig 
uitkomen dan wanneer  het gebouw geflankeerd is. Onzaak-
kundig is daarom het ontmantelen der  kerken, waar  men zich 
tegenwoordig allerwege druk voor  maakt. r  ook de in-
richtin g der  pleinen bij  de uitbreiding van steden in dezen 
tij d maakt een scherp contrast met eertijds; thans legt men 
de toegangen over  elkander, de straten loopen door; toen liet 
men de straten uitloopen op de gebouwen, waardoor  een 
grootsche indruk kon verkregen worden; men maakte de pleinen 
onregelmatig en ondanks dit, waren de effecten meesterlijk. t 
wekt verwondering de schoone indrukken waar  te nemen van 
oogenschijnlijk zoo onregelmatige pleinen, maar  bij  ernstig 
onderzoek laten zich de effecten verklaren. t is merkwaardig 
dat die beginselen gehuldigd zijn, zoowel in den zuidelijken als 
in den noordelijken steden-aanleg in de verschillende tijden. 

e zucht om nevens volkomen regelmatigheid tevens vier-
kante gebouwen te verkrijgen, is verklaarbaar, maar stelt inen 
zich de scherpe hoeken voor  van vroeger, waarvan genoeg voor-
beelden voorkomen en die volstrekt niet in het oog loopen, 
omdat de oplossing meesterlijk is, dan mag men daaruit af-
leiden, dat zij  geen onoverkomelijke bezwaren uitmaken voor 
een esthetisch effect. 

Tot de best geslaagde uitbreidingen van later  tijden behoort 
de nieuwe aanleg van Parijs. t is echter  ook zeker  dat eene 
uitbreidin g tot de moeilijkste en ernstigste werken behoort 
en ingrijpende studie vordert. 

Spreker  geeft nevens eenige voorschriften, die men nimmer 
uit het oog verliezen mag, eene gedachte van een plein met 
een kerk en eenige groote gebouwen omringd, waarbij  ge-
tracht is, door  aansluiting der  gebouwen en straten een mo-
numentaal karakter  van het geheel te verkrijgen. 

Nevens een en ander  behoeven de straten zelf ook een ge-
zette bestudeering en dient met het bloksysteem gebroken te 
worden zoowel als met de eindeloos lange straten; men be-
hoeft noch de eischen der  hygiene noch die van het verkeer 
uit het oog te verliezen om een schoon geheel te verkrijgen; 
het eene kan aan het andere gepaard gaan. 

Nu is Nederland op dat gebied wel niet het grootste voor-
beeld van onzaakkundige uitbreiding, maar  evenmin valt er 
veel te roemen. e daarom, waar  nog met uitbreiding van 
steden wordt voortgegaan, het oog worden gehouden op de 
schoone voortbrengselen van velen, waaruit een leering te 
putten is, die kan bijdragen dat veel betere effecten inde toe-
komst kunnen verkregen worden. 

Zeer  verkort was aldus ongeveer  de strekking der  lezing van 
den heer  Berlage en eene luide toejuiching beloonde hein voor 
zijn merkwaardige studie, die een leiddraad moge zijn, daar 
waar  men er  weder  aan denkt tot eene stadsuitbreiding over 
te gaan. 

G "  TE . 
Gewone vergadering, gehouden op 23  '91. 

e Voorzitter  opende de vergadering met een woord van dank 
aan den heer  C. F. , bij  het neerleggen van zijn 
functie van Vice-president-Penningmeester, cn heette tevens 
den heer  J. P. J. , als diens opvolger, welkom. e notu-
len der  vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. 

Na eenige mededeelingen van het Bestuur, werd het Jury-
rapport, over  de ingekomen antwoorden op Aceerc-prijsvraag 
t Schouwburg", gelezen. e conclusie was, dat de Jury geen 
eerc-diploma wenscht toe te kennen, doch voorstelt aan den 
vervaardiger  van ontwerp, motto 1)1891', een eervolle vermel-
ding met diploma uit te reiken. e heer  A. J. Sanders, die 
zich als vervaardiger  van dit ontwerp bekend maakte, werd 
door  den voorzitter  hiermede gelukgewenscht. e heer  \V. C. 
Bauer  maakte zich bekend als vervaardiger  van het ontwerp 
onder  motto /-'ia/, en de heeren A. W. van n cn W. . 

n van het ontwerp onder  motto T/n'atre-tibre. 
a werd uitgebracht het Juryrappor t over  de antwoor-

den ingekomen op de prijsvraag Behangsel-patroon. e con-
clusie der  Jury was, dat aan den vervaardiger  van het ontwerp 
onder  motto »A vapeut", de prij s zal worden toegekend. e 
heer  C. . Stal, vervaardiger  van dit ontwerp, ontving van den 
Voorzitter  de gelukwenschen voor  zijn behaald succes. 

e ontwerpen, ingekomen op deze twee prijsvragen, benevens 
het werk  hmnaine, uitgegeven door  de heeren 
Charles Gamier  en A. Ammann, vormden dezen avond de 
kunstbeschouwing. 

E . 
. Woensdag 23 dezer  hield het Comité-generaal 

voor  den wedstrijd voor  handwerkslieden van Amsterdam en 
omliggende gemeenten, in i cn Juni 1892 in het Paleis voor 
Volksvlij t te houden, een vergadering :n het Nutsgebouw. 

Uit het verslag van het uitvoerend Comité bleek, dat bij  den 
Penningmeester  was ingekomen: ƒ 100 (subsidie der  gemeente 
Nieuweramstel), ƒ25 (id Bussum) en ƒ25 (id. Weesp); in 
het geheel is thans ingeschreven voor  / 10,780. 

a was aan de orde de beslissing over  het al of niet 
doorgaan van den wedstrijd. t algemcene stemmen werd 
besloten den wedstrijd te doen doorgaan, wanneer  de subsidie 
der Gemeente Amsterdam wordt toegestaan. s blijf t 
de financieele commissie werkzaam voor  meerdere inschrij-
vingen. 

e teekeningen voor  den gebonden wedstrijd waren in de 
zaal tentoongesteld. 

Ten slotte werd medegedeeld, dat de programma's den icn 
Januari verzonden worden en de teekeningen den 1501 Januari 
verkrijgbaar  zullen worden gesteld voor  de werklieden, die aan 
den strijd willen deelnemen. 

Voor  leerlingen, ook die der  ambachtsscholen, zal nog een 
afzonderlijke wedstrijd worden uitgeschreven. 

Zwolle. n de op 28 dezer  gehouden vergadering van den 
Gemeenteraad is besloten tot aankoop van 470 . heidegrond 
van de gemeente , voor  den prij s van / 70 per hectare 
voor  den aanleg eener  waterleiding, terwij l de ontwerp-beslui-
ten die hiermede in verband staan voor  een tijdelijk e geldlee-
ning enz., zijn goedgekeurd. 

— e heer . W. z teStcenwijk, vroeger  scheepsbouw-
meester  te Amsterdam, meent eene uitvinding gedaan te hebben, 
welke, indien zij  aan zijne verwachting beantwoordt, van veel 
waarde kan zijn voor  handel en scheepvaart. j  heeft n. . 
op 1 ,„  der  ware grootte een toestel vervaardigd, waarmede 
het naar  zijne overtuiging mogelijk is, bij  vorst in kanalen of 
andere niet stroomende wateren, eene vaargeul te maken en 
te houden van hoogstens 14 meter  breedte. e ijsopruimer, 
door  den heer . met den naam «vaargeulhouder"  betiteld, 
maakt niet alleen het ijs los, maar  brengt het ook op een afstand 
van één of meer  meter  van de geul. t werktuig, door  eene 
of twee stoombootjes voortgestuwd, zou in staat zijn ijs van 
20 . te breken en weg te voeren en een gewicht van 16000 

. te verplaatsen. 
e heer , die aan belangstellenden gelegenheid geeft zich 

van de goede werking van zijn toestel in een daartoe dienend 
bassin te overtuigen, heeft van zijne uitvinding mededeeling 
gedaan aan den r  van Waterstaat en aan het bestuur 
der Vereeniging voor  scheepvaartbelangen te Amsterdam. 

2 i 1892. E . 

. 
— Bij  beschikking van den r 

van Waterstaat, l cn Nijverheid is 
bepaald: 

i" . dat met ingang van 1 Januari 1892 
de inspecteur  van den t J. 

 F. Wellan, zal dienst doen in de iste 
inspectie, en de inspecteur  van den -
waterstaat W. F. , in de 2de in-
spectie; 

2°. dat met dien datum de hoofdinge-
nieur  der  2e klasse C. F. . . Schnebbelie, 
thans belast met de werken der verlegging 
van den , zal dienst doen als 
hoofdingenieur  voor  de rivieren, terwij l de 
hoofdingenieur  der  2e klasse B. -
boom bij  zijn tegenwoordigen dienst als 
hoofding. in het 6e district zal belast zijn 
met de werken der  verlegging van den 

, en de ingenieur  der iste klasse 
P. . r  bij  zijn tegenwoordigen dienst 
als sectie-ingenieur  bij  den aanleg van het 
kanaal , onder  de 
leiding van den inspecteur  in de iste in-
spectie zal belast zijn met den aanleg van 
dat kanaal. 

— Tot opzichter, tevens teekenaar  en 
schrijver, bij  de gemeentewerken te -
burg is door  Burg. en Weth. benoemd de 
heer  A. van . 

VACANT E . 
— Bouwkundig opzichter. Adres 

lett. . bureau van dit blad. (Zie advert, 
in «°. 1.) 

. 

E T

goed bekend met het uitvoeren van bouw-
en heiwerken, en het detailleeren van 
gebouwen. 

Salaris naar  bekwaamheid. Brieven met 
opgave van vroegere werkkrin g onder  lett. 

. aan het bureau van  Opmerker. 

 en S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 9 Januari 
1892, 'svoormiddags 11 'ƒ, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize 

Bestek N». 13. 
t maken en leveren van vier 

N PONTONS en van 
N 

voor  het . 
n worden alle werkdagen, tot 

den dag der  aanbesteding, tusschen 10 cn 12 
uur gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize; bestekken met gezegelde 
inschrjjvingsbiljetten tegen betaling van /0.50 
ter  Secretarie verkrjjgbaar . 

3 

Aanbesteding. 
 en S van 

 zjjn voornemens op g 
den 19 Januari 1892, des namiddags te 1 uur, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t BOUWEN van het -
 aan den 

Zwaanshals met bijbehoorende 
werken. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren, ter  ken-
nisneming op de  Secretarie en het 
Stada-Timmerhuit te , cn zijn ver-
krijgbaar  bjj  Wed. P. VAN E 
&  ZOON, Boekdrukkers, Houttuin 73, tegen 
betaling van ƒ 2,—. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing 
in loco zal plaats hebben op  den 12 
Janmri 1S92, des voormiddags te 11 uren. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 12''"  Januari 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht 
van: 

Bestek N». . 
e levering van om wondbare punt 

stukken en kruisstukken van 
gegoten staal en van bevestigde 
contrarails, ten behoeve van de 

. 
n twee perceelen.) 

e besteding geschiedt volgens art. 18 
van het bestek. 

t bestek ligt van den U"" r  1S91 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan de bureaux van de n 

s W. J. E , 
te l en . VAN , te Breda 
en is op franco aanvraag (per  brief) aan ge-
noemd Centraalbureau t van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ0.50. 

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

Utrecht, den 21"" ' r  1S91. 

G 
en . 

J. . B A C O N , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ehuren worden op aanvraaggratit geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

&  J . , 
N VAN 

 m
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste . 
e Tuin en , 

t 
. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 26"'"  Januari 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen by de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N". 558. 
t maken van twee aanbouwen 
aan de s . . 
S. . met bijbehoorende werken 
op het station

. 
Begrooting / 25000.—. 

e besteding geschiedt volgens § 51 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 29"'° r 
1891 ter  lezing aan het Centraalbureau bjj 
de e n en aan het bureau van 
den r r  W. T te 

i ia  , en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen be-
taling van f O.SO. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg cn Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 18*"  Januari 1898, ten 10.30 ure voor-
middag. 

Utrecht, den 24'"n r  1881. 

 22. 

n van Parket- en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

leveringen van alle mogelijke ornamenten 
in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van ui.':istens/30.— wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
. W. . 

. 
e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-

veren . P o r t l a n d ' C o m e i i t in vaten van O " 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of'  rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & ALEX. , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

t k t a . 
vorm. . . 

Zindel i jk , , , , 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel - en , Gangen, , 
Brug - en , Betonfundeeringen enz. 

Voor  inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wünand Fockink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bij  den r . O. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON . 
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V e n t i e l -

vnn O p. . 

Goedkoopste . 

ü toezending van e 
t op . 

t 74, . 

g tegen , 

. , 
. 

t pasklaa gek] aniseenl - en ) 
, Schuttingen, 

, , 
Vloerribbe n enz. enz. 

E  ™. 

-
J a en andere 

, 

voo , T E

, , en*. 

n N 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zin k werkers, Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

Wf*
a l s v o o r b e r e i d i n g v o o r h e t V a k t e e k e n e n, 

door  li. A. si  v. Architect on r r  Onderwjjs te 'Hel. 
t belangrjjke werk ia o. a. zeer  aanbevolen door 

t Bouwkundig Weekblad 
en de g_ A As., r  van de Ambachtsschool te

. . O. , r  der . B. School te Xntphen. 
J. A. , r . O. teekenen te 's llage, en 
J. E JONG , r  a,'d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4». bevat 200 bladzijden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en -2W figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.60. Uitgave van . S te lui. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederluml en  T. 0. T Jr., . 

van G. J. , te . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor  PheUlithegraphln, 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plane, Teekenlngen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Pheteslnce-

c voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekenlngen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 

e  voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Gh J- . 

. . , . 
T in 

, o en Cement beton. 
n , Caoutchouc- Asphalt- en 

. 
Eenig Concessionair  en Uitvoerder  voor  Nederland 

VAN 
, e , Wanden en Gewelven voo  elke belasting. 

, . G e l l e e l e Zwembassin.. 
l van Uzercon- UïSjf^^-  »' . ' » Waterreservoireen -

.tractie., Compleet» Süo. f T * '  Tra n- Compleets 
en , enz. " . 'v , ' *&3ZZv Gebouwen, enz. 

Systeem . Systeem . 
m Wandbekleedsel, zoo d als steen, van . 

J . W . X - G o u d a . 
P l a f o n d s, S e p a r a t i e m u r e n, V e n t i l a t i e k o k e r s . 

O n b r a n d b a ar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

t 402 

. 

TOO
Stoom-, Oas-, -

en Waterkracht, 
VOO

E N Z . 
Vraag onxe geïlluttreerde bro-

chure en referenUetiftt. (2) 
r  dan 100 alleen n Nederland geplaatst. 

van Gebrand s en . 

E. O - . 
e ter  bezichtiging bij 

, de heeren VOS & E , -
' verstraat 183, en in het Gebouw der 

j  tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. Te 
VGravenhage bij  de n .  k Zn., 
te m b{j  de n ). BOS & ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleefd attent gemaakt. 

t tuj 0. W. na de Wiel & 0°., t» . 
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 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en : 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u de e van ArcHitecttïra et Amidtia TAN , 

. E JONG  en L J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

, n , te Amsterdam., 

A.V/.W. 
T ƒ2.25 e  3m.*iandenof we!, bij n 

o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland (de landen de
) ƒ7.50 en " ƒ8.—, beiden bij , 

, ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzonderlijk e nommers, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t Joii. G.  Czn., -
handeha te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. n aansluiting met de in 1892 plaats te hebben 
g de  Genootschapswet n n leden, 

die n of wijzigingen in genoemde wet zou-
den wenschen t te zien, t van deze -

n of wijzigingen, zoo mogelijk duidelijk om-
n en , vóó  15 t a. s. opgave 

te doen aan den . 

2e. e s t te  kennis 
van n leden dat de s van den -
kel, ingevolge . 85 de  Genootschapswet, in de 

e dagen zullen n d en de 
e e n dagen zal n gestaakt. 

3e. e aandeelen de  leening van 1886, welke op 
de algemeene g zijn uitgeloot, zijn op alle 

n des s van 9 tot 12 n betaal-
baa gesteld aan het s van den , 

t 79 ) te . 

4e. A l s gewoon li d is doo  de n W. van -
ven en l J. de Jongh d de hee A . a 
(thans buitenlid). 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

A ET . 
9634' Vergadering van Woensdag 6 Januari 1892. 

Nadat de e , de hee J. A . 
van de  Sluijs , de g had geopend, 

n de notulen de e bijeenkomst gelezen en 
d . 

Van den hee A . N . y was t geko-
men, dat ZEd. d is den 3en i a. s. een 
lezing te houden. 

a was aan de e de keuze van n 
en n voo  den l en de bibliotheek. 

n d dezelfde n van het e 
jaa  aan te houden en voo  de bibliotheek aan te 
koopen: Otto , Architectur Skizzen en Noord-Hol-
landsche Oudheden, n en afgebeeld doo  G. 
van l en A . W. Weissman, /

e e van a et Aniicitia stelt zich alleen k vou den inhoud van stukken, t met de initialen A. et A. 

Alsnu was aan de e de aangekondigde e 
van den hee N . van . . hield een -
handeling ove  kunst cn haar roeping. Zich plaatsende 
op het standpunt dat kunst e is, p hij zich 

j op den bijbel en den n bundel  van 
i (idee 57) in d met de e van 

den ien bundel; maakte een g van het leven 
van Jezus en den gang naa Golgotha, en de e 

, om ten slotte de wenschelijkheid uit te 
, dat de e kunsten zouden samen-

n (zooals de e ) om de mensch-
heid het genot (d. i . geluk) van de kunst deelachtig 
te doen . Nadat de hee L . J. k nog 
een e g van de bedoelingen des s 
had , die doo  den hee Van n d 
gegeven, t de  den  den dank 
de , met het k zijne lezing voo

 Opmerker af te staan, e de hee Van -
pen, na , d was. 

e kunstbeschouwing, doo  den hee W. t 
Czn. te  tafel , bestond uit eene uitnemende 
collectie n uit Spanje, die met veel be-
langstelling n bezichtigd. 

Tot gewoon li d d d de hee . a 
(buitenlid) doo  de n W. van n en l J. 
de Jongh, a de , niets mee aan de 

e zijnde , de g sloot. 

(A . et A . ) . 

G V A N E EN . 
e , doo  de g " te 

e benoemd om l te vellen ove  de 
n op de doo  haa n , 

heeft de e n . 
t t van den hee Gamie was d van 

den volgenden : 
 24 Oct. 1891. 

 te
J'ai 1'honneu de vous envoye 1'avis que vous avez bien 

voulu me demande su s s de . 
J'ai dicté mon , ca ma main c me e sa 

e en ce moment. Un , n'ayant pas étédonnc' 
pou  cc , le jugement est fait au point de vue e 
plutot qu' au point de vue . Quand mon t a 
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été é et dicté, j'ai fait veni s de mes s 
de 1 t chez , et leu  ai fait voi  les s . 

s ont été unanimes dans la n dc mon opinion. 
C'est done, non seulement mon avis que je vous commu-

nique, mois e celui de mes s de 1'Acade'mie des 
x . 

Vcuillcz ,  le , 1 c de mes 
bons sentiments . 

. Charles Garnier. 
(signé) L. Ch. Garnier. 

t t was van den volgenden inhoud: 
A. . le t de vVereeniging Architecture, 

tc 's-Gravenhage. 
s le 24 Oct. '91. 

 le
 la mission dont vous avez bien voulu m'ho-

, je s devoi , pa quelques explications som-
, 1 c dans lequel je puis classe les s s 

de , que vous m'avez , soit: 
N°. 1. 1891. 
N" . 2. Fiat. 
N°. 3. e . 

En 1'absence dc tout , ces dessins nc peuvent 
e jugés que su leu  valeu e t ct de com-

position.  s'agit d'un e , n faitedc 
toute disposition de n ct de conditions s im-
posées, enfin, d'un e académique. C'est dans eet e 
d'idées que je i de s et éloges, -

s devant 1  su les s dans un ensemble 
00 se t des talents , des s s . 

Le N°. 1 (  891) 1 c t pa  1'ampleu -
e dc la composition. 

Le plan net, t concu, donnc des acces aiscs et 
simples. Le d vestibule, 1 m avec le double , 

t des combinaisons , que t des 
coupes s et la salie, qui leu  fait suite, -
sente une disposition , bien e des 
vestibules qui la . e s'est , sans 

n  des nécessités d'une , c 
au vaste edifice qu' i l a combine, de compose scs facades 

s avec un juste sentiment de la , sans 
c inutile. La facade e n' a pas été non plus 

negligee. En , ce e t vaut t pa
un d e d'unité et un ensemble imposant -

e bien composéc et méme bien étudiée. 

Les qualitès du N°. 2 (Fiat) sont d'un e tout . 
La fantaisie, la , 1'ingéniosité dc combinaisons com-

piiquées, sont les dominantes dc cettc composition. 
En imaginant les s s de son edifice , 

au lieu de les , comme dans le t , ce 
t s'est é des cffets de puissance, et a é 

1 ; ses facades et ses coupes, d'une e , 
, pleine de , sont bien d avec ce plan con-

, et chacun des , quand on les e 
, denote chez leu  auteu une e souplesse. 

, é le talent que 1'on e dans ce , c'est 
le defaut d'ensemble t qui constitue la e e 
a . Je ne i que pou e 1'insuffisance des dé-
pendances de la scène, puisque 1'absence dc e ne 

e pas, a eet , de données . 

N°. 3 e . Sans avoi  la é de combinaisons, 
1'étude et 1'acquit du , non plus que 1'abondance ima-
ginative du second, ce t se e pa unc idéé 
ingénieuse, e ct capable dc e de beaux effets 
de . C'est la combinaison des x s 
disposés autou des s de dégagements de la salie. 

Cette donnée, developpée avec plus , pouvait 
 une composition de . t 
e pa  1'étude du plan ct des coupes, et s dou-

blée dc facades t p de hAte dans 1'étude, elle m'a 
u nc  que le e . Je i pas su

le manque du développcment de la scène, ct t su celui 
de ses dépendances dans s s avec la e affectée 
au public, pou les s signalées . 

En somme,  le , i l convient dc
ces s pa dc s felicitations su  1'ensemble du 

, su lequel vous m'avez appelé A donne mon avis, 
et de vous  d' cn  le temoignage a s . 

Je s que ces felicitations fussent s A la con-
naissance des , qui ont é que, sous la -
tion de s , ils maintiennent 1 e 
A un g élevé. 

Veuillez ,  le , 1 e de mes 
sentiments . 

(signé) Chari.es Garnier. 
t n en het t van de e 

n zijn van den volgenden inhoud: 

, den 12  1891. 
Aan het bestuu de g Architectlira 

te e 
Weledele heeren, 

d hebben wij de ee u g te zenden dc ingekomen 
n op de doo uwe g n -
, zijnde de e . 

N°. 1 t 1891. 
» 2 » Fiat. 
» 3 » e , 

benevens een a en een , dd. 24 1 
van den hee s , bevattende zijne . 
Wij kunnen niet ontkennen, dat het t de g 
ons heeft , daa e  slechts e n inge-
komen zijn, l bij e n het aantal s 
steeds zoo t was. Wellicht heeft de d van 
het p en het gemis van geldelijke belooning menig 
jong kunstenaa , die s zijne n zou 

d hebben om eene e plaats in n -
kamp te . 

t l van den n bouwmeeste s
ove  de e n en de t n afleiding om-

t den stand de bouwkunst in , is naa ons -
deel al te gunstig, maa wij moeten dit n aan de 

e beleefdheid, aan het e volk eigen, en tevens 
aan dc welwillende toegeeflijkheid, die aan e kunstena-

n ten opzichte van hunne n eigen is. 
Wat echte het l t van den hee t 

de g de e , zoo zijn wij het geheel 
en al met hem eens en geven g j ons 

d l ove deze e . 
t alle hoogachting 

e , 
(get:) . J. . . 

(get:) A. Salm . 

t van heoordeeling van de 3 , inge-
komen op de  re-prijsvraag, n doo de -
eeniging »Architecture,v', te 's-Gravenhage. 

A™. 1.  1891. 
t , en hoofdzakelijk het eenvoudig en schijnbaar 

goed gedacht plan, maakt t een flinken , lii j e 
beschouwing evenwel gaat veel van de illusie . e -
gedachtc toegangen aan de zijgevels met monumentale n 
b.v. n slechts naa een paa avant-scènes. e e 

n bezitten e toegangen en ongemakkelijke , 
n bij de e . 

e toegangen voo  de «fauteuils " en 
" zijn niet , enz. 

't s met het p gegaan als met het , dat 
noch e schetsen, noch netteekeningen zijn; c  is niet 
de noodige g en studie aan besteed, en wat vluchtig be-
handeld: o. a. de bij het a e -
snede — e k stilzwijgend bedoeld : aan-
zicht tooneelopcning met avant-scènes enz., is nu doo het 
tooneel genomen om e  zich maa van af te maken, l dit. 
onbeduidend schetsje best e had kunnen blijven. 

 de hoofdgedachte echte goed is, zou met een weinig 
moeite e  zeke een zeer goed geheel van zijn te maken. 

n d met den inhoud van het a maakten 
wij de volgende . 

e hoofd-entrèe voo n en s is gecom-
d , de entrees aan de zijgevels, zooals s gezegd, te 

monumentaal voo  de »loges-d'avant-scène"; eene e 
boven de n e voldoende. 

 de n voo  uitgangen in te n zou dc 
dispositie kunnen blijven; de n zouden dan evenwel 

 moeten t . 
e e entrfes-tooncel, voo , koo ) 

cn n zijn moeilijk voo  de . e t aan den 
l doet daAr de gemeenschappelijke e -

, l het nu een , tamelijk onnut 
e is, evenals de beide n aan den , 

die in plan evenwel niet . 
e vestibule en het traphuis zijn m en monumentaal. 

t bovendeel is echte zee zwaa behandeld, bij het -
deel . 

e toegangen met de j e trapfien naa
* en 2° loges zijn met de schuine n ongemakkelijk en 

, n bij de monumentale p voo -
en s en de, k te  will e de , 

n n naa de avant-scènes. Een e 
toegang voo  net hoofd van Staat of Gemeente e daa
voldoende geweest. e e »loges-d'avant-scène" moeten 
ook van uit de zaal toegankelijk zijn, en de «loges " 
van uit het tooneel. 

t e aantal plaatsen is m aanwezig: «320 e 
j de «fauteuils e niet zijn aangewezen, of 

waa k toegang voo  aanwezig is); 138 1' loges, 136 
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2C loges, 198 3" ;  800 te zamen, zóodat de heele 
 nog . e zaal zelf is g hoog en t 

l te klein of lieve  't bovendeel te zwaa in afmeting 
en conceptie. 

e groote foyer is goed geplaatst. e beide e s 
zijn geheel gescheiden van het monumentale s en 

: n niet te bedienen van uit de buffetten. 
e garderobes in de e vestibule, k voo

de 1" , zijn niet goed geplaatst, n zich in elk 
geval achter de e en »caisse" te bevinden, of wel bij de 
loges in de , dat evenwel uit de n niet op te 
maken is — te mee daa de e voo  de -

s zeke het t geplaatst, — wèl aangegeven is. 
 zijn min of mee gelukkig , t 

of . 
t tooncelgebouw is m en . Te veel gescheiden 

evenwel zijn l en foye  — e en , 
politie en  en de beide . e enkele en 
dubbele loges en gezamenlijke n voo e -
ten, n en  hadden wat mee -
lend van afmeting kunnen . 

t ensemble van de gevels t een j goed geheel. 
Ook hie  zouden e n zijn aan te n 
en l mee eenheid gewenscht zijn. 

Om niet te g te n blijven de e 
details n en stippen wij slechts even aan het min-
de  gelukkig t n met e be-

g aan den hoofdgevel; de opvatting de n 
aldaa bij de zijvleugels; de n de e 

n en , de g en de n e en 
n lijstgeledingen en de niet altijd gelukkig gekozen 
e . 

Ook de e uithollingen tot het n de
hoeken van het gebouw moeten d . 

 het a het aangeven de g niet 
eischte, e het , dat deze e e gebleven, 
als nu op de e b. v. is aangetoond. 

No. 2.
 heeft k willen zijn, geen gewijzigd 

«Nouvel " en geen bestaande s tot 
d genomen. 

Wat den hoofdgevel aangaat, d doo , 
, flamboyant-Gothiek motieven, maakt deze mee den 

k van een tentoonstellingspaleis (waa de behandeling de
teekening ook zee toe , aangezien een en ande bij 
vluchtige beschouwing geheel van ijze  schijnt te zijn gecon-

) dan wel van een schouwburg. 
e e lijnen zijn ook in het plan g te vinden, 

 bij de s b. v. onaangename n ontstaan, 
k bij paniek of uitgang en k bij de . 
 voo s en n zijn gescheiden, dat zee

k is, geen gevaa t en, daa e  voo  de laatste 
slechts ée'n is, bij e e voo  politie,  en con-

e gemakkelijk is. e toegang tot het tooneel is goed aan-
gegeven, l het g zou n de , 

d voo  de , ook doo de e g 
een te n met nooduitgangen op t en n met 

den hoofdingang. t aantal plaatsen in de schouwburgzaal 
is goed d en de e zelf op f effect behandeld. 

e foye  en e ) liggen zee ve
uit . e koffiekame is nu mee een café om g 
te , met woning voo  den , waa
concierge is n en dat bepaald niet bij net a 
bedoeld is, eveneens als de bar van het amphitheate vijf mete

n gelegen, waa zeke de w te  will e van den 
gevel en de + twaalf . hooge vestibule op de i c etage de 
schuld van zijn. 

Een , minde goede e komt ook voo  bij 
het tooneelgebouw, waa twee s zijn t 
omdat de e  eenmaal aanwezig was. Garderobes 
voo  het publiek, kleedkamers voo n en retirades zijn 
voldoende aanwezig. e politiepost goed geplaatst, de brand-
weerpost met installatie van stoommachine (?) minde goed 

. s of , aangesloten met een 
eventueel aanwezige g en f voo  de -
wachts was zeke de bedoeling. 

e , wat , zou dienst kunnen doen tot 
het n van dynamo's en g van h licht. 
Een e is niet aanwezig, evenmin een detail op 

 schaal. 
Eene e van den n gevel , alle tee-

keningen zijn s schetsmatig behandeld. 
A">. 3. Thèdtrc

Evenals bij n'. 2 is e d een ensemble te 
maken, geheel d van de gewoonlijk gevolgde , 
den m van de zaal, de n als bij de s en 

n toegepast enz., enz. 
t gevolg n was, dat e e moeilijkheden 

ontstonden, hetgeen t blijkt uit de fajade. 
t middendeel toch is t niet in g met 

de zijvleugels, als e het op veel  schaal dan deze 

. Eenmaal in de wa  met de g t het 
een uit het ande , als de bijna e mete hooge , 

s van vie  mete , de tien mete hooge midden-
, enz. 

Was de zijgevel wat mee afgeteekend, zoo zouden deze wan-
n , die de eenheid , mee in het oog vallen; 

zij- cn l zijn s ook zee zwak van conceptie. 
Was het gebouw h , zoo zou
de koepel voo  het oog ook in de l gezakt zijn. 

Wat de indeeling , zoo is e  geen hoofdentree. e 
e ingang met e zal daa toch geen aan-

k op maken? e beide paviljoenen, op zijde h 
, kunnen dit gemis niet . 

e toegangen tot het tooneel zijn voldoende , doch niet 
voldoende . 

e toeschouwersriiimtc is niet slecht van , doch 
m , de foyer klein in g tot het buffet 

aan de e zijde van het gebouw. 
 garderobe beneden, als bij het , 

alleen dan goed, wannee alle s beneden ingaan. Zij, 
die k maken van de n de zijpaviljoenen, vinden 
geen , tenzij zij naa beneden gaan of wel n 
de n in de s opgehangen? 

e n geven t ook hie  geen inlichtingen. 
e g de retirades is, n bij de e 

n n toegekend, toch . 
t tooneel met s is zeke onvoldoende; een foyer 

voo  de , zoo t als de kame van de , iets 
 dan een , een t van de keuken (?) 

niet wel . t k is ove 't algemeen g 
en niet af. 

Een e en tintje hie  en , doo eene met aanleg 
begaafde hand , haalde dit gelukkig wat op, l 
het bijgevoegd detail de minde goede eigenschappen van het 

t niet wegneemt. 

t is hoogst , dat hoewel de hee
in de zaak gemengd is, vele goede n te huis bleven. 

n staat dat de e s een d van 
hulde n voo  hunne pogingen en hunnen , 't s 
geen kleinigheid, om een schouwburgproject temaken! en wij 
gelooven dat, op den ingeslagen weg van studie en k 

, de s een goede toekomst tegemoet gaan. 
Lof t n" 1 voo  de e opvatting en eenvoudige 

, en de twee laatsten j »Fiat" toont een 
handig teekenaa te zijn), omdat e  veel eigen gedachte cn 

s in te n is. 
n wij de n kennen, dan zouden wij hun den 

welgemeenden d geven, zichzelf niet te vroeg als uitgeleerd 
te beschouwen, en ook te willen n naa de -
zingen de , l in den n tijd, waa
de n met de nagelaten monumenten eenvoudig doo de 
vnicuwe richting"  als s op zijde n gesteld. 

 is ook die meening toegedaan, waa hij toch t 
van sous la direction, bien , de s n 
valt e  nog iets op te n : een e schets of een g 
afgemaakt p zijn niet synoniem. 

Voo  een , waa behandeling van het teeken-
k n is, t öf het e óf net-teekeningen 

. 
t de s ook dit nog willen te e nemen: 

een d aangenomen gewoonte van g teeken-
k t tot dito e , dito e en 

late e , het geheel tot een g eind. 
2°. n moeilijke punten bij een p hie  en daa

opgelost met een g tintje schaduw ol stipje dekwit, zij 
zijn  niet van de baan geschoven, doch komen bij het 

n en de g wee g om opgelost te . 
s e n geloopen", dan kost het late  ge-

woonlijk zee veel tijd en moeite om eene geschikte oplossing 
te vinden, als e  dan eene te vinden is, — dat vaak blijken 
zal onmogelijk te zijn, zonde veel kosten en g aan 
bestaande zaken. 

Conclusie; 
g het l van den hee s

stellen wij in g van -
N°. i , het p geteekend 1891. 
N". 2, » » motto Fiat. 
N°. 3, » » » e . 

Ofschoon dc n de n van het eerst 
in e geplaatst , geteekend 1891, niet miskennen, 
zooals ook uit hun eenstemmig l blijkt , zoo meenen zij 
echte dat men het  aan een k k niet 
kan toekennen. 

Zij stellen m voo  om eene eervolle vermelding met 
medaille van verdienste aan den  toe tc kennen 
(of diploma). 

Amsterdam, den 19  1891. 
e , 

(get.) . J. . . 
(get.) A. SAL  GBzn. 
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 zij  ons vergund enkele beschouwingen aan bo-
venstaand jury-rappor t vast te knoopen. 

Bij  de beoordeeling schijnt het denkbeeld voor-
gezeten te hebben, dat vóór alles, een schouwburg 
'n ernstig, dramatisch, klassiek karakter  moet vertoonen. 
Vandaar  waarschijnlij k dat, na het wegen der  ontwer-
pen, het project „1891" van den heer  Sanders is boven 
komen drijven en dat des heeren Bauer  „Fiat "  n°. 2 
in rang werd , om van het derde ontwerp van de heeren 
Brückmann en Van n „Théatr e libre"  niet te ge-
wagen , dat om alle mogelijke geldige architectuur-
redenen het noodwendige bezinksel vormde en dus het 
laagste nummer bekwam. 

e bekende „Fransche beleefdheid", waar  de -
landsche juryleden van spreken — eigenaardig deze 
commentaar  der e juryleden op het rapport 
van het derde lid — deze beleefdheid is wel in het 
oog gehouden bij  n°. 3 en . .. gelukkig ook. Want 
ware de heer  Garnier  losgebroken overeenkomstig zijn 
temperament, de schrijfmachine zou menig krachtig 
woordje te notecren gehad hobben. 

t deed ons leed dit ontwerp bij  de twee anderen 
te zien; voor  de ontwerpers in de eerste plaats, die 
in decoratieve scheppingen steeds een onmiskenbaar 
talent tentoonspreiden en hier  zóó mistasten; maar 
voornamelijk voor  de jonge e architecten-
school, die door  dit ontwerp zeer  matiglij k gerepre-
senteerd wordt. 

t te meer genoegen zagen we het ontwerp van 
den heer  Bauer. Zeer  gemakkelijk zou het wezen nog 
enkele gebreken te voegen bij  de vele, reeds door  de 
jur y ontdekt, maar  niettegenstaande al het daarover 
gerapporteerde, blijf t dit ontwerp uit een artistiek oog-
punt de eerste plaats innemen, ware het slechts om 
het heerlijk-gedachte voorgedeelte, waarvan de char-
nante compositie de achteraan komende gebreken met 
een geheimzinnig waas overkleedt, dat men niet te 
doorgronden wenscht, om de opkomende illusies uit 
het zooeven genotene niet te zien verdwijnen. 

h — er  is meer  dan dit voorgedeelte! n de 
eerste plaats de uiterst consequente doorsnede met 
vestibule en schouwburgzaal. t silhouet is nog niet 
gelukkig — zeer  zeker  — maar  geven ons de zeer 
gelukkige partijen van schouwburgzaal en vestibule niet 
de zekerheid, dat ontwerper  bij  vernieuwd zoeken en 
werken ook dit zal te boven komen? Afgaande op 
de indrukken , die dit ontwerp en n".  maken, 
komt men spoedig tot de conclusie, dat de laatste 
bij  serieus dóórwerken, zijn ontwerp slechts ver-
mindert , dat ontwerper  niet verder  kan, dat hiermede 
z'n architectuur-tube uitgeknepen is; terwij l het ont-
werp „Fiat "  ons belooft en doet voorgevoelen, dat bij 
meerdere studie en tij d elk deel nog te verbeteren valt, 
tot ook het geheel wezenlijk goed zou zijn geworden. 

„Fiat "  is 'n zeer  mooi ontwerp. 
Bij  de beschouwing ervan komt men op nieuw terrein, 

op dat immense veld, dat slechts afgebakend is door 
de natuurlijk e wetten van harmonie en compositie, 
waar  men niet kan struikelen over  paaltjes van diverse 
stijlperioden, noch over  het belemmerende rasterwerk 
van parten en modullen. 

h , wij  staan nog op den ouden grond. Slechts 
zelden wordt dit nieuwe land betreden, het allerminst 
door  juryleden, die het wel mooi en aardig vinden, 
doch steeds eindigen elke gedachte in die richtin g te 
negeeren, natuurlij k verzekerd zijnde van handengeklap 
bij  elke uitspraak, op dit conservatieve idee gebaseerd. 

t deze gedachte bij  de juryleden heeft voorgezeten, 
bewijzen ons de appreciaties en meer  nog de critiek 
over  de ontwerpen „  1891"  en „Fiat" . Volgens b. s. 
rapport ontbreekt — wie zal het wraken — zeer  veel 

aan beide plannen, dus — staan beiden op eene lijn . 
t vastgesteld, zou men, om de voorkeur  aan één 

dezer  ontwerpen te schenken, moeten zien, welke der 
twee projectors de meeste combinatie-vermogens vertoont, 
wie de meeste waarborgen geeft, bij  serieuse omwerking 
'n goed plan te leveren. Ons dunkt „Fiat" . Vergelijk 
de verschillende arrangementen van vestibule en trappen-
huis , schouwburgzaal en foyers van dit plan eens met 
„1891", dan zal spoedig blijken , dat de ontwerper  van 
1. g. project over  'n zware hand beschikt, moeilijk over 
het papier  voort te bewegen, traag in de hanteering van 
gom-elastiek — het belangrijkste materiaal bij  het maken 
van composities, — inconsequent in het zien van partij -
verdeeling ; altemaal zaken, die we in omgekeerden 
zin bij  „Fiat "  ontdekken. Als plan zou dit ontwerp 
dus hooger  staan. 

e gevels en doorsneden zijn niet met elkander  te 
vergelijken.  is 't verschil tusschen de oude en 
de nieuwe wereld. 

„  1891"  is voor  het rasterwerk blijven staan , in stille 
aanbidding van den huiselijken haard, onbeweeglijk 
conservatief als een kolom, banaal als een academie. 

„Fiat "  is over  het rasterwerk heen gesprongen, na 
eerst zijn zakken gevuld te hebben met oude motieven, 
die hij  na den sprong zeer  consciëntieus is gaan schiften. 
Na deze schifting bleef niet veel over, alleen wat 

, wat Gothiek en ijzerkorrels. t deze drie 
elementen en veel van zich-zelf, is een ensemble ge-
maakt , dat wezenlijk schoon is te noemen, vol mooie 
partijen , met harmonieuse groepeeringen, geestige 
details, alles beheerscht door  een streng geheel-begrip. 
Wi j  betreuren het dat bij  dit ontwerp geen travee 
gevoegd is op grooter  schaal, met detailleering van 
alle architectuur, constructie en ornamentiek; ware 
het slechts ter  ontzenuwing van opkomende beschul-
digingen : zoo'n teekening op 'j m is vlug in elkaar  ge-
zet, maar  'n detail weetje, 'n detail! 

Welnu, ,, 1891"  heeft details gemaakt, een travee 
van den voorgevel, die de verdienste heeft van flink 
geteekend te zijn, doch waarin al de jammeren eener 
banale compositie op groote schaal zichtbaar  worden. 

i zijn slechts de zuilen en het profiel der  kroon-
lijst ; deze zijn echter  in alle „boekjes"  terug te vinden 

Zeer  gewoon is de opvatting van den gevel. t 
deze 'n schouwburg uitdrukt , laat zich begrijpen, 
wanneer  men nagaat dat bijna alle schouwburgen op 
dezelfde stereotiepe wijze zijn begeveld. Ongewoon 
is echter  de attiek, waar  veel in zit, doch hier  in 
geducht conflict komt met het frontispies, dat zelf op 
zeer  buitengewone manier  zijn geboorte vindt uit de 
kroonlijst .  geheel met den koepel doet goed van 
verhouding, doch denken we ons dezen koepel weg — 
en dit is een onvergeeflijke in-'t-oortje-nemerij , want 
de koepel bevindt zich twinti g meter  achteruit, dus in 
gewonen stand óf weinig of in 't geheel niet zichtbaar  — 
dan is de gevel gedrukt van verhouding en ontdaan 
van eene bekroning, die in dezelfde toon geteekend 
als het voorgedeelte, het geheel nog zeker  karakter 
verleende. 

Ook de zijgevels lijden aan zwaarmoedigheid, opge-
vroolijk t hier  en daar  door  'n barok bekroninkje. Wat 
wij  geheel in deze zijgevels missen, is het weergeven 
der vertrekken daarachter. Zoo zien we 'n belangrijk 
avant-corps, waar  de garderobes geplaatst zijn, op 
dezelfde wijze behandeld als 'n gelijksoortige travee, 
waar  zich de foyer  voor  de artisten bevindt. 

e versieringen van het detail zijn banaal. 
e gewone „appliqués" , console-vormen a la , 

zich overal repeteerende guirlandes uit vaatdoekmo-
tieven samengesteld, vulling-ornementen , die met zich 
zelf verlegen zijn, niets kortom, waarin kern zit. t 

mooiste zijn . . . de zuilen en kapiteelen. O Palladio! 
O Scamozzi! 

e de Jury in het ontwerp „Fiat "  een tentoon-
stellingsgebouw heeft kunnen zien, is ons een raadsel. 
Een Edentheatre, soit, doch 'n ten-toon-stel-lings-
gebouw ? Waarschijnlij k omdat het ietwat ijzerachtig 
uitziet en men gewoon is ijzer  slechts te gebruiken bij 
tentoonstellingsgebouwen ? 

e dit zij , het ontwerp bezit hooge kwaliteiten. 
e ook de alsen en maren van alle kanten er  ge-

niepig op inknijpen, dit ontwerp, met zijne zoo mooi 
verdeelde gouden koepels, zijne geestige gevelcombi-
naties, bevallige architectuur  „plei n de brio" , vol 
„abondance imaginative"  blijf t intact en trotseert de 
jury-uitspraak , die het n°. twee maakte, waar  het in 
gezelschap van de twee anderen hors concours be-
hoorde te zijn. W. . 

. 
Andernach, 30 r  1891. 

Aan 
de e van het weekblad  Opmerker 

te Arnhem. 
n N°. 52 van uw weekblad wordt met een enkel 

woord de aandacht gevestigd op de tabel, bij  den heer 
A . E. Braat te m te verkrijgen, omtrent den 
uitslag van eenige proefnemingen die, met het oog op 
de deugdzaamheid en den inkoopsprijs, met tras en 
portland-cement van verschillende mortelverhoudingen 
in het laboratorium van de naamlooze vennootschap 

, fabrikante van het Josson-cement, ge-
nomen zijn. 

e ondergeteekende heeft deze tabel ingezien en 
veroorlooft zich heeren belanghebbenden erop te wij -
zen, dat de daarin opgegeven prij s van het tras ad 
f 11 per '  zooveel te hoog genomen is, dat dege-
heele vergelijkende berekening daardoor  vervalt. -
wel de eenheidsprijzen voor  zand en cement mij  niet 
bekend zijn, veronderstel ik dat deze loco fabriek ge-
nomen zijn. Bij  het vaststellen van vergelijkende prij -
zen voor  mortels, moet gelet worden op het daarvan 
te maken gebruik; wordt dit verzuimd, dan hebben die 
prijzen geene waarde. 

e tabel heeft in geen enkel opzicht betrekking op 
proefnemingen met beton, zooals het voorwoord van 
den heer  Braat doet veronderstellen, maar  alleen op 
mortelproeven zonder  toevoeging van steenstukken. 
Zaakkundigen zullen zich door  de proefnemingen, die 
de bovengenoemde cementfabriek in het licht gaf, niet 
doen misleiden, want het is eene bekende daadzaak 
dat het weerstandsvermogen van een betonlichaam niet 
alleen afhangt van de drukvastheid van den mortel en 
het toegevoegde materiaal, die voor  de samenstelling 
van beton gebezigd worden, maar  werkelijk van de 
adhesie van het te gebruiken bindmiddel. Behalve de 
ondic.htheid is de zeer  geringe adhesie van het toe te 
voegen materiaal de grootste schaduwzijde van den 
verlangden cementmortel. 

d 

Gerhard . 

G "  TE . 
Gewone vergadering, gehouden op 6 Jan. '92. 

Bij  afwezigheid van den Voorzitter  opende de Vice-voorzitter, 
de heer  J. P. J. , de vergadering. t een opwekkend 
woord heette hij  de aanwezige leden, op deze eerste bijeenkomst 
in dit jaar, welkom. e notulen der vorige vergadering werden 
gelezen en goedgekeurd. 

Na behandeling van eenige huishoudelijke aangelegenheden, 
werd overgegaan tot het vaststellen van een onderwerp voor 
de tweede prijsvraag in dit vereenigingsjaar. Tot onderwerp 
werd gekozen eene

a verkreeg de heer e het woord tot het houden 

van eene causerie over  eenige bouwmaterialen. Om niet te 
uitvoerig te worden, bepaalde hij  zich voornamelijk tot be-
spreking der  in den laatsten tijd zoo veelvuldig toegepaste 
materialen, de drijfsteenen en rietplanken. e voornaamste 
eigenschappen en voordeden in de toepassing, benevens de 
fabricatie dezer  materialen, werden door  hem uitvoerig be-
handeld. r  tal van monsters werd deze bespreking toege-
licht. Na nog een kort woord gewijd te hebben aan de toe-
passing en eigenschappen van het systeem , waarvan 
vele afbeeldingen, hierop betrekking hebbende, aanwezig waren, 
eindigde spreker  deze belangrijke bijdrage. e heer  Stoffels 
bracht den heer e hiervoor, namens de Vergadering, een 
woord van dank. 

e heer . J. x had voor  dezen avond ter  bezichtiging 
afgestaan een aantal photographicCn van  cn Hcr-
cu/anum." 

J TOT G . 
Afdeeung n en Omstreden. 
Vergadering van 30  1891. 

e 197e vergadering werd voorafgegaan door  een kunstbe-
schouwing van antwoorden op de prijsvragen der j 
en een aantal platen uit  Bouwmeester, welwillend afgestaan 
door  den heer  li. E. Spijker  Az. Als voorwerpen op kunst-
industrieel gebied, waren door  den heer  J. A. r  Jr., boek-
binder  te , eene fraaie verzameling antieke en moderne 
boekbanden en ontwerpen daarvoor, gedeeltelijk door  hem ver-
vaardigd, ter  bezichtiging gezonden. 

Na lezing der  notulen en het aannemen van drie nieuwe 
leden, werd het woord gegeven aan den heer  C. . van n 
tot het doen van eenige mededeelingen over  kookinrichtingen 
van vroegere en tegenwoordige tijden. 

Spreker  ving aan met te herinneren dat reeds van af de 
vroegste tijden het voedsel gekookt werd in leemen potten, en 
dat het langen tijd duurde eer  men het ijzer  aanwendde om er 
kookgereedschap van te maken. Een primitieve kookinrich-
ting was de ijzeren pot, hangende aan een ketting, thans 
nog op het platte land bij  velen in gebruik. 

e eersten keuken vindt men bij  het leger. r  werd over 
een aarden wal een stol: gelegd, waaraan de potten gehangen 
werden. r  kreeg men de kookgeul in een S vorm en 
daarna de driepas-keuken, bestaande uit drie telkens dieper 
ingegraven geulen van een pas lengte; men gaf daaraan oen 
naam van bivak-keukens. 

Na de mededeeling dat men in een kamp geulen graaft, 
waarover  ijzeren platen met openingen voor  de potten gelegd 
worden en daarom een borstwering aanlegt, hetzij  van gras-
zoden, hetzij  van metselwerk, toont de heer  Van n eene 
teekening van het eenvoudigste fornuis, zijnde een groote ijzeren 
pot met ommetseling en zoodanig ingericht, dat op de een-
voudigste wijze het grootste vuurvlak aan den pot wordt ge-
geven door  vlamkanalen. 

e latere vervaardigde fornuizen verschillen naar  gelang den 
aard van den gebruiker. e Fransche kok heeft eene fornuis-
inrichting , waarop hij  alle mogelijke fijne gebakken en spijzen 
koken kan : het e fornuis is veel eenvoudiger, terwij l 
men bij  de Engelsche fornuisinrichtingen nog een speciale ge-
legenheid aantreft voor  het roosteren van vleesch. 

Voor groote inrichtingen treft men 5 soorten van fornuizen 
aan: i° met direct vuur; 2° met heetwater  en stoom (met 
voorwarmer); 30 idem met direct vuur; 4" met stoom en 50 

met gas. 
Spreker geeft een beschrijving van het heetwater- en stoom-

fornuis van den fabrikant Antoine Bernard te , in ge-
bruik in de pontonnierskazerne te ; van het systeem 
vBecker  en Uiman"  te Berlijn , waar  voor  1500 a 2000 man tege-
lij k kan gekookt worden, et, deelt daarna mede dat in de 
kazerne aan de t te n 5 fornuisinrichtingen 
gemaakt zijn volgens het stelsel A. Senking te ; 
voor  de ommetseling werden expresselijk daarvoor  vervaardigde 
langwerpige vuurvaste steenen getoond, noodig voor  de cirkel-
vormige omkleeding. e roosters zijn ingericht voor  een zuinig 
en goedkoop gebruik van brandstoffen, waarbij  een zeer  ver-
nuftig gedacht ventiel alle gevaar  opheft, daar  de stoomdruk 
varieert tusschen ',i en 'ƒ> atmosfeer; de overtollige stoom ge-
bruik t men tot het verwarmen van water. 

Na het groote voordeel van het koken der spijzen door  warm 
water  en stoom uiteengezet te hebben, zegt spreker  dat de aan-
legkosten voor  gewone fornuizen zijn ƒ 2 per  man en / 0.004 
per man en per  dag aan brandstoffen; de Bernard-fornuizen kos-
ten per  man ƒ 7 en ƒ 0.002 per  man en per  dag aan brandstoffen. 

e Senking-fornuizen komen op ƒ 3.50 per  man en / 0.003 
aan brandstof, terwij l de gasfornuizen in aanleg kosten ƒ 6 
per man en aan gas (berekend ad 5 cent per ' zooals te -
den) / 0.004 per  man en per  dag. 

Ten slotte toonde spreker, behalve tal van teekeningen der 
beschreven fornuizen, het gasfornuis «Eureka"  van de firma 
John Wright , volgens den heer  Van n het gasfornuis der 
toekomst. 

Nadat de Voorzitter  den spreker  dank had gebracht voor  de 
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belangrijke medcdeeling, ging de heer  J. A. r  Jr. ertoe 
over  het een en ander  mede te deelen over  de tentoongestelde 
antieke en moderne boekbanden. n een inleidend woord werd 
erop gewezen dat hoe weinig ook het vak van den boekbinder 
verwant is aan de bouwkunst, toch deze overeenkomst bestaat, 
dat beider  streven is der  kunst bevordelijk te zijn. 

t onderwerp is in Nederland weinig bekend cn slechts 
enkele boekenliefhebbers weten hoe in andere landen het boek-
binden als kunstnijverheid wordt op prij s gesteld en daar  hon-
derden guldens voor  een kunstband betaald worden. Spreker 
besprak den oorsprong van den boekband, deelde mede hoe 
de Ouden hunne wetten en godsdienstregels eerst op houten 
bladen, boomschors, palmblad, enz., daarna op een stof, ont-
leend aan de stengels der  Papyrus, en eindelijk op perkament 
schreven en gaf eene beschrijving van de wijze, waarop de 
lange beschreven strooken perkament door  den binder  van die 
dagen behandeld werden. 

e oorspronkelijken vorm van den boekband werd onder  het 
prachtlievende liyzantijnsche rij k verfraaid en zelfs weelderig 
afgewerkt; zij  bleven tot de 15e eeuw in gebruik en in de 
kloosters werden meer  eenvoudige banden gemaakt van herte-
leder  niet zware koperen sloten, beslag aan de hoeken en dikke 
koperen stiften. 

Toen later  door  de uitvinding der  boekdrukkunst het aantal 
boeken ontzaglijk vermeerderde, verlieten de leekenbroeders 
de kloosters en vonden in de werkplaatsen druk werk. e 
graveurs leverden hun koperen platen, waarin Gothischc orne-
menten gesneden waren; de band werd ermede bedrukt, zoodat 
de teekening cn relief zichtbaar  werd. 

n het Oosten stond het boekbinden op eene veel hoogere 
trap. e lederen banden werden met vergulde arabesken 
beschilderd, evenals de snede. n plaats der  dierenhuiden ge-
bruikt e men lijn bewerkt . e vergulde arabesken 
werden op dezelfde manier  gemaakt als waarop de boekbinders 
nog altij d onze banden versieren. Arabische werklieden brachten 
deze kunst naar  Europa over  cn weldra werd de prachtige 
Byzantijnsche band geheel vergeten. 

n ë legde men zich bijzonder  toe op dit handvergulden. 
e graveurs, die talrijk e motieven aan dc e 

ontleenden, leverden den boekbinders fraaie stempelvormen. 
t de Oostersche arabesken tot voorbeeld, ontwierp men 

nieuwe dessins. Ook sneed men uit zeer  dun leder  verschil-
lende vormen, welke, op gekleurde boekbanden geplakt, een 
nieuwe versiering, het leder-mozaïek vertoonden. e re-
naissance-stempels brachten in dit vlechtwerk eene aangename 
afwisseling. e kunstbanden werden algemeen met blijdschap 
begroet en weldra ook buiten ë bekend. Jean Gobier, de 
schatmeester  van Frans , g van Frankrijk , schepte 
vooral behagen in deze uiting van e kunstnijverheid. 

j  liet eenige boeken op deze wijze inbinden, welke later  den 
Franschcn boekbinders tot voorbeeld strekten; dezen volmaak-
ten de e renaissance wat kunstbanden betreft en 
verlieten soms het kleurige mozaïek om de cartouches bij  hun 
vergulden toe te passen. e bibliotheek van Jean Gobier  is 
wereldberoemd geworden en komt een exemplaar  uit zijn 
boekerij  op eene verkooping, dan ontstaat een internationale 
wedstrijd om daarvan eigenaar  te worden. 

r  ontstond onder  koning k  van Frankrij k een 
nieuwe stijl . e vlugge, bevallige Gobierstijl was te levendig 
voor  dezen somber gestemden vorst, en de banden werden 
meer  stijf en eenvoudig versierd. Zijne zuster, de vroolijk e 

e de Valois, kon geen behagen scheppen in deze 
weinig opwekkende banden. Zij  liet tusschen de symmetrische 
figuren de banden met bloemen, marguériten en palmen vullen 
en zoo kreeg men een nieuwen stijl «den fanfare-stijl." 

Een volgend geslacht liet de palmen en bloemen weg en 
vulde de vakken met keurig leder, ingelegd met bijzonder  fijne 
stempels, geheel met puntjes aangeduid. 

Tot zoover  de geschiedenis van den antieken boekband; de 
tij d ontbrak om mede te deelen, hoe Engelsche en e 
boekbinders ernaar  gestreefd hebben de Fransche kunst nabij 
te komen of een eigen stijl te scheppen, maar  de tentoonge-
stelde afbeeldingen kunnen dit gemis vergoeden. 

Over  den modernen boekband werden belangrijke mededee-
lingen gedaan en spreker  eindigde zijne voordracht met erop 
te wijzen dat het boekbinden, een vijfti g jaren geleden, als 
kunstnijverheid scheen achteruit te gaan, maarthans weder  in 
het vak vooruitgang is. 

e spreker  oogstte den dank der  Vergadering, waarna de 
commissie voor  het nazien van de rekening van den penning-
meester  en van de begrooting voor  1892 rapport uitbracht; 
overeenkomstig haar  advies werd een en ander  vastgesteld en 
de penningmeester  gedechargeerd. 

n de plaats van de bestuursleden, de heeren l en Van 
, respectievelijk Voorzitter  en Secretaris, die volgens rooster 

moesten aftreden en niet herkiesbaar  waren, werden gekozen 
de heeren . J. Jesse en . , waarna tot voorzitter  werd 
benoemd de heer  C. . van . 

Na mededeeling, dat door  de j  een prijsvraag 
zal worden uitgeschreven voor  een algemeen afdeelingsgetuig-
schrift, sloot de voorzitter  de vergadering. 

T EN "  TE . 
Algemeene vergadering van 5 Jenuari 1892. 

e notulen der  voorgaande algemeene vergadering werden 
gelezen en goedgekeurd, waarna aan de orde kwamen de ver-
slagen van de beide secretarissen over  het afgeloopen jaar, 
alsmede die van den penningmeester, bibliothecaris en de 
vaste commission, uit welke verslagen bleek dat de Vereeniging 
sinds het vorig jaar  in ledental gelijk bleef (148 gewone en 3 
sociêteitsleden) en nog steeds op een batig saldo kan wijzen. 
n verband met dit laatste werd mededeeling gedaan omtrent 
den algemeen financieelen toestand der  Vereeniging, alsmede 
het rapport voorgelezen van de commissie voor  het nazien der 
rekening en verantwoording van den penningmeester. 

e begrooting voor  het volgend jaar  werd vastgesteld en 
daaruit bleek, dat voor  het uitschrijven van 2 prijsvragen eene 
belangrijke som was uitgetrokken. e prijsvragen zullen be-
staan in het leveren van een ontwerp voor  een café-restaurant, 
en voor  een getuigschrift der  Vereeniging. Voor  de eerste vraag 
worden een bronzen medaille met ƒ too als eersten cn ƒ 50 als 
tweeden prij s uitgeloofd en voor  de tweede een bronzen medaile 
met /75. 

t concept-programma dezer  beide prijsvragen lag ter  inzage 
en zal den leden spoedig worden toegezonden. 

Tot voorzitter  en ie secretaris der  Vereeniging werden her-
kozen dc heeren i Evers en C. J. Struyk. 

9 i 1892. E . 

E . 
. e Nederland3che j  ter  bevordering 

van Nijverheid is thans begonnen haar  orgaan als weekblad 
uit te geven. 

n hebben, als commissie van toezicht op het 
weekblad, uit hun midden benoemd de heeren . n 
van Swvndregt, G. A. A. g en P. J. van . 

e heer  F. W. van Eeden is door  directeuren uitgenoodigd, 
de redactie gedurende het proefjaar  1892 op zich te willen nemen. 

. e Gemeenteraad complimenteerde Zaterdag jl . den 
heer . Burgersdijk wegens zijne 25-jarige ambtsvervulling als 
gemeente-architect. r  den , den Burgemeester, den 
Secretaris, den Ontvanger, enz. werden den jubilari s geschenken 
vereerd. 

— Arnold n in seiner  Bedeutung fur  die holhtn-
dische , is de titel van het dezer  dagen ver-
schenen academisch proefschrift van den heer  Corn. e 
de Groot, ter  verkrijgin g van het doctoraat in de philosophie 
aan de universiteit tc . 

. r  de Commissie van bijstand in het beheer  der 
gemeentelijke gasfabriek en waterleiding is aan den d dezer 
Gemeente een voorstel ingediend, om voor  de vacante betrek-
king van directeur  dier  fabriek gecne oproeping van sollicitanten 
tc doen, maar  als zoodanig, op een salaris van / 1400 per  jaar, 
te benoemen den thans aan die instelling verbonden opzichter, 

iden heer . Allirol ; zoomede om in geval van aanneming van 
dit voorstel, voor  laatstgenoemde betrekking geene nieuwe 
benoeming te doen. e d heeft zich met dit voorstel ver-
eenigd en den heer  Alliro l benoemd. 

. 
— e hoogleeraar  aan de universiteit te , Emile de 

, door  tal van schriften bekend, is Zaterdag j.1. aan 
influenza overleden. 

— Bij  de Staatsspoorwegen op Java is geplaatst de ambte-
naar  W. J. Tjassens r  en werd benoemd tot opzichter 
2e kl. W. B. A. , thans opz. 3e kl. 

— t Gemeentebestuur  van n benoemde tot op-
zichter  over  de gemeentewerken de heer  W. . Bloemendaal, 
vroeger  werkzaam als tijdelij k opzichter  over  den schoolbouw. 

— Bij  de exploitatie der  Staatsspoorwegen in Nederlandsch-
ë werden benoemd tot onderopzichter  2e kl. . E. W. C. 

Botter  en . A. . , thans onderopz. 3e kl. 
— Benoemd tot opzichter  van den Provincialen Waterstaat 

in Gelderland, de heer  T. . Venhuis Ezn., thans ambtenaar 
aan het bureau van den Prov. Waterstaat te Arnhem. 

— Tot directeur  der  Gemeente-gasfabriek en waterleiding te 
1 n is met 10 en van 15 stemmen benoemd: de heer . 
Allirol , opzichter  van die fabriek. Er  waren 5 blanco briefjes. 

— Bij  de afdeeling tractie van de e -
wegmaatschappij  zijn benoemd tot chef de heer . Stolp en 
tot ingenieur  de heer  A. van Swieten, adjunct-ingenieur, beiden 
met standplaats te Amsterdam. 

— e heer . Westbroek, belast met de stadskweekerij  en 
het opzicht over  de plantsoenen te's-Gravenhage, isdenbden 
dezer  overleden. 

Bij  den Waterstaat in é 
is benoemd tot adspirant-ingenieur  E. J. 
Bergmans; 

toegevoegd aan den chef der  3e water-
staatsafd., (res. , de opz ie kl. W. 

. van Poeteren ; aan den chef der  5e 
waterstaatsafd. (afd. Sitoebondo, res. Be-
zoeki) de opz. e kl. J. G. W. F. ; 
aan den chef der  2e waterstaatsafd. (res. 
Banjoemas) de adspirant-ing. J. . Faber. 

Voorts aan den chef der  2e waterstaats-
afd. (afd. Pamalang res. Tegal) de ben. 
adsp.-ing. E. J. Bergmans; aan den chef 
der  3e waterstaatsafd. voor  de afd. Gro-
bogan (res. Semarang) de ambt. E. Ch. 

. 
Gesteld: ter  beschikking van den dir. 

der  Burg. openb. werken, ten einde dienst 
te doen als adsp.-ing. bij  der. Waterstaat, 
E. Ch. . 

— r  den directeur  der  Burgerlijk e 
Openbare Werken in é 
is belast: met het doen van opnemingen 
en het opmaken van ontwerpen voor  eene 
spoorwegverbinding tusschen Probolingo 
en Panaroekan, de tijdelij k ingenieur  ie 
kl . P. ; met het doen van opnemin-
gen cn het opmaken van ontwerpen voor 
eene spoorwegverbinding tusschen Blitar 
en , de tijdelij k ingenieur  2e kl. 
J. W. Post. 

Toegevoegd: aan den tijdelijke n inge-
nieur  ie kl. P. , de tijdelij k opzich-
ter  3e kl. A. W. Eijkelenboom, de onder-
opz. 2e kl. B. E. S. lirender  a Brandis en 
dc tijdelij k onder-opzichter  3e kl. E. von 
Pastau; aan den tijdelij k ingenieur  2e kl. 
J. W. Post, de opzichter  2e kl. . -
laan en de tijdelij k onder-opzichter  ie kl. 
C. . Esche. 

Overgeplaatst: van de res. Tcgal naar 
Buitenzorg, de ing. 3c kl. G. . , 
van de res. Semarang naar  de res. -
pongsche districten, de opz. ie kl. G. . 

; van de res. e naar  de res. 
Semarang de opz. 3e kl. A. . van Bebber. 

Gesteld: ter  beschikking van den rcs. van 
Soerabaia, de opz. :ekl. . E. Nitschmann. 

e n 
. 

Op g den 25""  Januari 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer  3e klasse, (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens beBtek 
N°. 510. 

e levering van stalen draag-
platen, stalen nokken, ijzeren 
haakbouten, stalen schroefbou-
ten, en hout schroeven en con-
trarail s met klein ijzerwerk in 
O Perceelen. 

t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 
verkrjjgbaar  aan het Centraal Administratie-
gebouw der ] >y aan het k 
te Amster  am bjj  den Portier, ot op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag aan 
het bureau »Weg en Werken", kamer  \">k 

e Aiimikistrateur . 

VACANT E . 
— Bureel ambtenaar  3de klasse op 

een tractement van ƒ800 bij  den Provin-
cialen waterstaatsdienst in Gelderland. 
Op zegel geschreven verzoekschrift met 
stukken van aanbeveling vóór  24 Januari 
te zenden aan Gedeputeerde Staten. 

— Chef-teekenaar  aan eene scheeps-
bouw- en werktuigenfabriek, bekwaam om 
zelfstandig te werken. Brieven franco, 
letters . . B., Algemeen Advertentie-
Bureau Nijgh &  Van , . 

— Opzichter  bij  een belangrijk bouw-
werk in Gelderland ad ƒ 70 per  maand. 
Brieven franco onder  letter  A aan het bu-
reau van  Opmerker. 

. 

J . . P . J A N S E , 

t 3C4 
, 

levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkoelingen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , Wanewik, 
Elfveiiiilt , Eynkil en Wirro . 
Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 

te Woloast en Berlijn . 
welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande cn in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

 en n 
's-Boscn, zullen op g 18 Januari 1892, 
v.m. 10 ure ten Gemeentehuizc in het open-
baar 

1°. t wegbreken van oude ves-
tingmuren (2100  . metsel-
werk) en den aanleg van eene 
wandelplaats aan denVuchter-
uitgang. 

2°. t verplanten van boomen 
en het leveren en planten van 
heesters voor  de wandelplaats 
voornoemd. 

Bestekken cn teekeningen ter  inzage op 
het Gemeentehuis en verkrrjgbaar  ten kantore 
van den t a ƒ 0.75 en 
ƒ 0.45 per  stuk. 

Aanwjjzing in loco g  .lanuari 
e.k. v.m. 10', ure. 

Voor  het houden van toezicht bjj  een be-
langrij k bouwwerk in een der  steden van 
Gelderland wordt, tegen medio Februari en 
voor  den tüd van 6 a 7 maanden, een 
practisch ontwikkeld

, op een salaris van ƒ70.— 
per maand. n adresseere zich onder  let-
ter  A aan het Bureau van lk Opmerker. 

 A A  22. 

n van Parket- en Wandfegels, 
Vraag dessins enz. 

&  J . , 
N VAN 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

 en S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 23 Ja-
nuari 1892, 's voormiddag» 11'f, uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuizc aanbesteden: 

Bestek N°. ï. 
e levering franco Arnhem van 
1600 ' N 
van . 

n worden alle werkdagen , tot 
den dag der  aanbesteding, tusschen 10en 12 
uur, gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuizc, alwaar  het bestek met 
gezegeld inschrjjvingsbiljet en teekening te-
gen betaling van ƒ 0.75 verkrijgbaar  is. 

van G. J. T E , te . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zyne inrichtin g voor  Pli»toll(h»gr»|ihle, 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Ph»t«zlnr«-
graphie voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne sicreoiüie-iiiri.iniii  voor . -
kere, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

O . . 

A T E  " E

van Gebrand s en d verglazing, 

E. O - . 
e ter  bezichtiging bij 

de heeren VOS & E , -
vers tra at 183, en in het Gebouw der 

j  tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. Te 
's-Gravenhage bjj  de n .  &  Zn., 
te m by de n J. BOS & ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleefd attent gemaakt. 

G & N , Amsterdam, 
Administratie-Gebouw H.  en

g tot het nemen van metselproeven bij  kunstmatige vorst. 
h en Chemisoh Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 

Cement, eng. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

B. . - Arnhem. 
r  v an Z . . d en . 

d voo , - en e n 
met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e onderscheiding 1879. 
, , - en , enz. enz. 

, - en , , enz. enz. 
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 van Staal ol van t worden sinds 1860 onder 
 garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

y j 1 . 
tieneraal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

, ) 
J . W . N - G o u d a . 

P l a f o n d s, S e p a r a t i e m a r e n, V e n t i l a t i e k o k e r s . 

O n b r a n d b a ar . 
s Attesten Prospeotus gratis. 

. 

e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-
veren . F o r t l a n d ' C e i n e n t in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zijne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

Portland-Cement Fabrik t . 
vorm. . . 

: 
p 1880 

Weenen 1880. 

d 1 
Frankfor t . 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden e 

A m s t e r d a m 1883 

N , F r a n k f o r t . 
 VAN 

k en - en , 
G l a s m o z a ï e k , 

r  en Cementuitvoeringen. 
Opg-er icht 1 8 3 0. 

Eenig vertegenwoordiger  voor  Nederland 
. S , Amsterdam, 

t n . » 3 5, b i j  de O u d e S p i e g e l s t r a at 

E  va» 

-

-

en andere 

, 

voor , , 

, , enz. 

n N 

S te
Staaf-, Plaat-, Band-, - en T - ' J " r  enz 

Steeds voorhanden 
 in e n en lengten. 

vijlen en fegete» l uit de fabriek 
van tiebr. Böiiler&  Co. te Weenen, alsmede 

A STE . 

van 0 p. k. 

Goedkoopste . 

 toezending van geïllustreerde 
Prijscourant op aanvrage. 

. E . G J r . , 
t 74, . 

T T E 

, . . 
T N 

Nieuwe Constructs 
. 

N 
EN 

, 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstellingen bekroond. 

N 1885. . 
Oonden en Zilveren . 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel - en n vloeren, Gangen, , 
Brug - en , Betonfnndeeringen enz. 

Voor  inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wnnand Fockink, kamer 9 en 10, Amtterdam 

en voor  Arnhem by den r  E  O. S C.Osn., Beelortraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON . 

G 
en . 

J . . B A C O N , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking' 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraaggratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

a a m e  & C °. 
t 4 02 

. 

EN 

N 
Systeem " 

Belangrijk e Prijsverlaging. 
 mU legen mlechle en wnardelonie 

. (3) 

t hij G. W. van . 
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 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en : 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u de e van Arrhitectüra et Amicitia TAN , 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e , tc n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

, n , te Amsterdam., 

A 1 
T /"2.2$ pe 3 maanden of wel, bij n 

o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland [de landen de
) /7.50 en ë /8.—, beiden bij . 

, ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzonderlijk e nommers, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pet plaat, te bekomen aan het l van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t Joh. G.  Czn., * 
handelaa te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. e 964e gewone g van het Genoot-
schap zal gehouden n op Woensdag 20 i 
a. s., des avonds te 8 , in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het ; 
b. e van den hee . G. Jansen; 
c. g van den hee . . : 

„Fantaisies " van t . 

2e.  omstandigheden hebben de platen n°. 61 
en nu. 62 van het k  Arcltitect bij het af-

n niet aan de gestelde eischen voldaan, -
doo  de g de  5e en 6e n van den 
2en g eenige g heeft . Ge-
noemde platen zuilen thans n n doo  het 

t van het l van de l 
te . e n zullen thans zoo spoedig 
mogelijk het licht zien. 

3e. e coupons de  aandeelen van de leening 1886 
zijn op alle , des s van 9—12 

, betaalbaa gesteld bij den , Jan-
t 79 , te . 

Namens het Bestuur: 
e 1 , 
C. W. Nijhoff . 

wij if 
„En e 

( A . e t A .) S 
G N T S 

T E . 
„Wi j kennen geen wetten, geen n die absoluut zijn, 

. Onze wil is onze wet, ons gevoel onze . 
k t is een d ' 

t'it  het schetsboek van een schiUer (*). 

Eindelijk staan wij dan voo  het , 
lang beloofde k van , de , 
stille , die ons mee dan één doet gevoelen hoe 
zijn kunst is gekomen uit zijn devote ziel, en ontstaan 
doo  des s hooge p en edele opvatting 
van het te behandelen , —  hij ons 
doet n den bouwmeeste uit de middeneeuwen, 

(*) s g in het e Stadhuis, doo Jan 
Veth. m — S. L. v. Looy — 1892. 

die, zich bewust van de heilige g van zijn bouw-
k , als een geloovig n de e e 

van het volk wist te n in een dichtstuk en 
eeuwig gebed, gehouwen uit steen. 

Al s wij voo  het k van n staan, denken 
wij aan e , aan e en 

e he n , niet haa e macht, 
waa zij iede die tot hen opziet , mee onde eene 
godsdienstige g n , n zelfs de onge-
loovigste niet ontsnappen kan. 

t is een machtig , dat een n k op 
ons gemaakt heeft, en hoewel het velen g zal 
maken op het aloude h om het bezit, 
juichen wij om het feit, dat, te e -

, hie  een weg is ingeslagen, die aan een t 
kunstenaa de gelegenheid gaf zich in zijn volle t 
te kunnen uiten, en aan het heden en aan het nage-
slacht getuigenis kan afleggen van de e hoogte, 
ook op het n de e kunst, van de -
landsche l op het laatst deze eeuw. 

Tot goed p van dit monumentale k cn „te
g van de kunstidee naa welke n 

de e g maakte", heeft de hee Jan 
Veth een boekje in m doen n (*), 

t wij hie  enkele aanhalingen laten volgen. t 
schoone boekje is „doo  dien het samenstelde , -
tueus n aan Antoon s , 
met de n van : e menschen zijn 
zoo: Zij zien zonde bewogen te n e 
pogingen — en nog n zij " 

A l s een de , die f zijn gegaan en 
geleid hebben tot het ontstaan van zulk , noemt 
de : het opleven van een k -
tualisme, doo  heel deze eeuw heen g waa te 
nemen, en wel het t zich d in t tegen 
het koele e kunstklassicisme, dat l in 

d t het einde de e eeuw de wet 
was gaan stellen, t tegen het wijzen op een ziel-
loos ideaal van ongevoelde : tegen 
het akademisme zoo men wil . 

„Al s een deel van zulken opstand is de k 
te beschouwen, de k die diepe leven wilde 
geven en t en e . . . . ^ 

üe e van Arohiteetura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor  den inhoud van stukken, gewaarmerkt wet de initialen A. et A. 
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„E n dit jonge spiiïtualistiesch bewustzijn, zich ziende 
in een n beschaving, ging van zelve heil zoeken 
bij wat daa aan innig leven zich d had in 

 eeuwen, vóó  den tijd van wat zij voelden als 
. 

„E n zoo moesten uit zulke neigingen, dc -
logie de  middeneeuwen, het n van den 
zin de e volkspoëzie , en heel een beweging 
in de t n . . . . 

„E n in k n zich van het begin de
eeuw af, heel een i van e , 
in de bouwkunst de n middeneeuwsche 

n en kasteden: , de  de
e school, — , die be-

gonnen was onde opwekking van den n dichte
de , Victo o zeiven,  Lassus, die 
zoo menige g mocht behalen voo  het goed 

t de  Gothiek, cn die aan de g mede-
e van de Saint Chapellc, met , 

den man die de vage noties van vele s en 
s in zich , en zijn m -

k t op te n tot zelf een zoo -
g monument. . .. 

t heeft de opleving n wij , in 
zoove zij zich e als een g van wat 
schoons de middeneeuwsche kunst gegeven had, in 

d zich alleen in  geuit. k denk 
aan k Thijm en . 

k Thijm , die in zijn te weinig gelezen boek 
 Heilige , met stoutheid, zee tegen e 

meeningen in, het e aantoonde van de sym-
boliek de  Gothieke n . . . . 

„E n , bij wien men denkt aan een getui-
genis van o ove  de gothiek: dat de tijd de 

t en het volk de n was van e monu-
menten , — s dan, den g van Violet-le-

, en die in zijn e zoo t is, maa die 
hie  heeft moeten n zonde die , zonde
dat volk, dat bij  de n heeft te 
zijn; want al kan hij met kloekheid zijn denkbeelden 
handhaven in dit land, hij vond hie  niets om de hand 
te zijn tot het wel n van zijn gedachte . . . 

t opleven van de e idee buiten de , 
buiten de e eigenlijk, is een g -
schijnsel van dezen tijd. t e gevoel als 
kunst geuit, moet men niet zooals  zoeken in 
de . t zijn de n die nog eenmaal het 
mooie van de e idee in zich hebben opgeno-
men , cn ze willen zeggen in hun kunst" . . . 

„Voo  het aanwijzen van de , n 
het k van n t te n gezien, 

t nog tc noemen een e evolutie onde de men-
schen van dezen tijd: ik bedoel de sociale beweging, 
die heel deze eeuw , al de geesten in -

t , de sociale beweging, die f het n 
besef van een gemeenschapsleven, en die, ziende wat 
de e e had doen , zich 
gesteund kon voelen doo  de kennis van zulke -
hoogste gemeenschapsuitingen, als de gothiek in den 

w , in de middeneeuwsche gemeenschaps-
kunst , gegeven had . . . 

e schilde die de e g maakte, 
heeft zich zee wel p n gegeven, dat 
e  te n valt, isolementskunst en kunst, 

j aan de gemeenschap gedacht , zooals e
is het e leven van den zelfmensch cn gemeen-
schapsleven. 

n het isolement t ons , 
t in ons het e zich uit. 

 in het leven de  gemeenschap ligt het , 
n de vele n n d 

tot het algemeene. En de mensch, die leeft in een 
gemeenschapsidee, t doo , e ideeën 

. 
„Een k als dit — een k van symbolen 

en  die als e omlijnde schimmen staan in 
het k wijd l van het : van 

 die in lij n en kleu  de e bewegingen en 
e gevoelens , die wij zien in het ge-

weest-zijn . . . 
 voo  een schilde die in de oude -

sche stad heeft n met het denken aan een 
k van wat Wagne publieke kunst genoemd heeft — 

waa hij tegen een wand in het s e al-
gemeene gedachten n zou, — voo  hem moet 
het g en voedsel zijn geweest, eiken dag te 
gaan onde die e k heen, 

n hij s zulk een g d 
van e publieke kunst voo  oogen had . . . 

n kan zee wel komen onde den stemmenden 
k van de t eene , zonde nog den zin 

te vatten  het h gebouw is . 
 veel  en diepe zal men genieten van het 

e van het , wannee men t in-
gewijd in de n poëzie de  steenen symbolen , — 
zooals l Angelo heeft gezegd dat de schoonheid 
eene w , ,  gaande 
dan tot de oogen, die schoonheid t tot de 
ziel" . . . e  geeft hie  een schoone 

g ove  de symbolische beteekenis van een 
. 

„Zoo heeft de schilde in het maken die  stadhuis-
, die hij voo  alles verlangde te doen be-

n tot een e van zulke e monumentale 
kunst, die altoos algemeen mocht zijn in haa -

 , zich gezet tegenove elke mee e -
vincialistische wijze van zien. d naa een wijd 
samenstel van algemeene gedachten, is hij buiten dat 

e om gegaan, dat tot heden bij de be-
g van stadhuizen — men denke aan Ant-

n , , Aken — zoozee aan het d was, 
dat het van den d de s schie
onafscheidelijk was gaan schijnen te zijn. 

e stichting van n h heeft hij , — en -
mede was een veel wijde g voo  een monu-
mentale g , — zich niet gedacht als 
een plaatselijk feit, maa hij heeft haa t als 
een punt in de e geschiedenis van haa tijd. 

„E n een stadhuis heeft hij weten te zien als de plaats, 
waa men zich voelt opgaan in dat t maatschappelijk 
geheel, dat mee dan het individu zal zijn of zijn 
moest, — waa de menschen samenkomen met gemeen-
schapsgedachten , die wijde  zullen zijn dan dc ideeën 
van den zelfmensch, — waa men aan de wanden, in 
ideeële kunst, de e wi l zien n 
van die machten, die ideeën, die , t 
hun gemeenschapsbestaan n is " 

Een e g ove e opzet van de 
g als geheel", „de stijl de , „ge-

schiedenis de  stichting", en  een duidelijke om-
g van de e n op het 
, op de zijstukken, de , enz., beslaat een 

t gedeelte van dit boekje. Wi j zullen hie  slechts 
volstaan met een schema van het geheel h n 
te geven. 

En  eindigt de : 
n de e helft van deze studie d d 

de d aan te geven, n het k van 
n past te n gezien: den , 

e bij wat hij t als . 
t nade beeld van den , wilde ik dat zich 

k zou doen kennen, uit de n , 
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die mochten uitkomen bij de explikatieve g 
van zijn . 

s een enkel accent nog noodig, laat hie  dan ge-
zegd zijn, dat n bovenal een t is, die , 
al het bijkomstige , de essence de  ge-
dachten , op d af, wi l n in 
plastiek. , weelde, d en beweging, zijn 
dingen die in zijn effen ideeële kunst niet te huis 
komen 

, niet zonde in ë zich t te hebben 
aan de e d in den machtigen stijl van 

Schema her  w 

Giotto's ontzachlijk — e , zou hij e 
gekomen zijn zoo simpel te n in keuze van mid-
delen en van lijnensamenstel. 

t t van t geloof en n een-
voud, staan binnen e lijnen besloten, in e 

n steen-tonen: matte n van d 
en geel en violetblauw, op een gedempt-gouden d — 

g aan den wijden wand, de suggestieve beelden 
geweven, die den ontvankelijken tot tolk van zoo 

e gedachten en e gevoelens mogen 
zijn." . 

. 
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(A . et A . ) Amsterdam 29 . 1891. 

Geachte
s zend ik u den uitslag van een volledig 
k hetwelk, mijn inziens, zoo k is 

dat g in  Opmerker wenschelijk zou zijn. 
Niettegenstaande het lage e blijk t deze 

s tot de goed e n te , 
hetgeen blijk t uit de - en n na 28 dagen. 

d 
. J. . 

N V O O N 
G E N " . 
e uitslag de g n". 220. Cata-

e A , n . Tras. 
Ontvangen 23 Nov. 1891. 

1. Uitwendig aanzicht. 
 geel, 

2. - en volume gewicht, 
(gem. uit twee . 

k gewicht = 2.23. 
Volume gewicht: 
a. los ingevuld =0 .95 . pe . 
b. machinaal ingezift 31 0.90 „ „ „ 
c. „ ingeschud = 1.30 „ 

3. . 
Vochtigheid = 6.68 °/0 

s d op bij ioo°. Cs. d 
) = 5 % 

4. . 
Oplosbaa in zoutzuu = 21.3% d opbijiow 

. . . a «1 Cs. d niatc-
Onoplosbaa in „ ss 78.7 °/„ i a a i . 

34 "/»

12 na zifting op 900 m. zeef. 

5. . 
g de  naald om deze 5 . te doen in-

zinken in een koek, bestaande uit een mengsel van 
400 . , 200 . e steenkalk en 200 . 

, na 2 dagen z= 700 . 
 van de lucht, het wate en l 

15" Cs. 

6. Fijnheid van maling. 

(Gemiddeld uit twee ) 

t op de zeef van 
900 mazen pe ' 

t op de zeef van 
2500 mazen pe 1 

t op de zeef van 
4900 mazen pe ' 3 "/o na zifting op 2500 m. zeef. 

e conclusie: 
k en volume-gewicht zijn ; gloei-

s en d zijn te ; f is 
goed; fijnheid van maling is te f op de 900 mazen. 

Uitslag de g nu. 220. 

. A . . 

7. d de l tegen - en . 
e l d aangemaakt met l zand in 

de g van 1 : 3 (zonde , l de -
stukken machinaal n d in n -
men met 0.3 . d pe  1 m e stof. 

Voo l is de g 2 dl. , 1 dl. 
kalk, 3 dl. zand, en 14.7 °/„ . Gemiddeld uit 
de 4 hoogste uitkomsten van 6 n na 24 uu
ligging in vochtige lucht en een : i4°Cs. 
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na 7 dagen ligging in : j na 28 ilagen ligging in : 
f 7.6 . pe !. f 13.3  \m . 

Spec, gewicht 1.93 „ „ 3. Spec, gewicht 1.93 ,, ,, 3. 
f 46.5 „ „ . f 85.5 „ „ . 

S|>ec. gewicht 1.93 „ „ 8. | Spec, gewicht 1.93 „ „ 3. 
8. d . 

e de  laag 2 . k van het wate 8 . 
Aantal o ' wate n pe

i - in 24 . 
0.2 ' wate n pe

1 2 in 72 . 
9. g van het volume. 

Gemeten met s : 
o . pe  10 . 

10. Chemisch . 
n zoutzuu onoplosbaa (zand) 45.30 '/„ . 
n g oplosbaa kiezelzuu na ontleding doo

zoutzuu 27.35 '/»

E E N . 
(1508—1620). 

(Vervolg vau pag. 4.) 
t is , dat tot e de beeldende 

s zich uitsluitend van de e bouw-
e , in navolging de n op i wijze 

, hadden bediend. Niemand had e  nog aan 
gedacht, zich g aan een de e 

n te houden. t e n de  l6*-eeuwsche 
e , l van , bleef echte

op den duu  ook e niet zonde . 
 Coeck van Aalst e een g van 

o in de e taal, die in 1553 het licht 
zag, en die zoo gezocht was, dat nog in 1606 een 

k n . s vóó  het boek van 
Coeck uitkwam, ziet men echte de e n 
toepassen en wel aan het l de k 
te Enkhuizen, waa een tot in de kleinste -
heden gevolgd antiek h hoofdgestel, met -
glyphen, ossenschedels enz. t . t 

k t het l 1549. t schijnt , 
dat wij hie  met een g te doen hebben; de 

e opvatting de e s toch 
bleef nog veischeidene n . A l s bewijzen 
noem ik b.v. het e te , van 
1555, dat nog geheel de n de a . 
Aan het monument van Joost Sasbout in de St.-Euse-

k te m , dat ik d aan Colijn van 
k meende te mogen , en dat wel-

licht van 1546 dagteekent, ziet men s Jonische en 
e s en halfzuilen, die j goed naa

de antieken gevolgd zijn, al heeft de meeste zich in 
de n e n . e 

e opvatting is echte wee waa te 
nemen bij het e k in de k te Abkoude, 
dat in de k te Vianen en de oostelijke afsluiting 
van het koo  de k te . Alleen 
op het tweede deze n leest men een , 
en wel 1542; het k te , dat nog hie
en daa Gothische n te zien geeft, is wel-
licht .  past echte d bij de 
tijdsbepaling, daa het k de k 
te , dat de n 1562 en 1563 op 
de s , in vele opzichten op dat te -
lem gelijkt en in sommige zijne  deelen een nog mee

n Gothisch . t is echte
zee wel mogelijk, dat e k 
een Gothisch hek gestaan heeft, dat wellicht onafge-

t bleef of op de een of e wijze beschadigd 
, en t in 1563 t , t men 

dan de zeldzame combinatie van n zou kun-
nen . Zooals ik zeide, moet men hie  dus 

g in zijn l zijn. 

Voo  wij  gaan, wensch ik nog even te wijzen 
op een g clement, dat s zee spoedig bij 
onze e s in k kwam, l i l . 

, op i wijze d met -
festoenen en . Aan dc e scheppingen, 
bv. het k te Enkhuizen en de n te 

, is n nog weinig waa te nemen. t 
motief schijnt doo  Vlaamsche , die het op 
hunne t aan de ten tijde van l n 
antieke n ontleend hebben, hie  in-

d te zijn. s de e n van 
het s te , die in 1546 voltooid d 
en het k is van Colijn van , t e

s mede. n t het ook aan bij het monument 
in dc k te , het l in de 

k te Enkhuizen, de n in 
de k te t van 1548, in de St.-

k te e van 1550, in de St. Gom-
k te Enkhuizen van 1 568 en in de -
k te , welke geen l . 

Ook de s n e -
n niet; wij wijzen slechts op het zg. s 

te , het e te t van 1555 
en het St.-Jansgasthuis te n van 1563. 

e monumenten in de k te a 
nemen een e plaats in de geschiedenis onze

e in. Ongetwijfeld zijn zij d doo
e ; het zijn hie  echte niet de mees-

s van e geweest, wie e -
tiek men navolgde, doch de e en e 

, in het bijzonde Sansovino. t gedenk-
teeken voo k van Assendelft, t na 1530 ont-
staan , t d doo  een nis, met e 
zuilen , n de knielende  van den 

e en zijn w zijn ; boven hen 
bevond zich het beeld van , dat echte weg-
gehakt is.  ziet men een tweede nis, meteen 

g van de n slang; de g t 
d doo  een wapenschild met s , dat doo

twee s met festoenen , n . 
e n hebben hie  een zee n 

. t gedenkteeken voo  den hee Van l 
t het l 1536; hie t het hoofdmotief 

d doo e nissen met s , 
naa de wijze van de e . -
boven ziet men een wapenschild met , l 
het e deel de  compositie d t doo
een . n de tombe van k van 

, die het l 1538 , bevindt zich, naa
e wijze, een nis met , dat doo  com-

posictzuilen n . Zee e n 
n de monumenten van Nicolaas g van 

1546, van Jan van n van 1554, en van een -
mede k gelijktijdig ontstaan gedenkteeken 
voo  een onbekend . e antieke g 
heeft hie  het hoofdmotief voo  zee geslaagde com-
posities gegeven. 

Na deze n ove  de -
n n wij tot de bouwkunst . l 

het niet aan n van vóó  1566 e 
, vindt men e  evenwel k weinige, 

die gedagteekend zijn. t s te Nijmegen t 
het l 1554; het heeft een gevel van gehouwen 
steen, die met zee g e , 
medaillons en een fijn d l . 

e bouwmeeste staat nog t niet onde den 
invloed van ; blijkbaa  had hij nog slechts een 
zee vaag denkbeeld van de antieken. t e 
te t is van 1555; hie  komen -

e kapiteelen, l naa o gevolgd, 
. e g de n is echte nog 

in n , al n de Vlaamsche 
motieven ook niet. 

Een j e toepassing de , doo
 Coeck in zijn n g van den 

n meeste gegeven, vindt men aan een in 
onzen tijd n gevel op den hoek van het 

k en de e te , 
n de e deelen doo  de n van 

het k Oudheidkundig Genootschap naa het 
m zijn . Jonische en -

thische , geheel volgens de n de  kunst 
, en in de juiste g tot hunne 

hoofdgedeelten , ziet men . Ook 
een gevel van 1559 in de t t te -
ningen is met n .  zijn t 
kolommen t en wel , Jonische en 

e e e en Jonische kolommen zijn 
l in g tot e hoofdgestellen; dc 

e n zijn veel te t A l l e ko-
lommen zijn , doch bij de Jonische en 

e e loopen deze s niet , doch 
zijn , wat het e e deel van de schacht , 
doo  fijn t , zooals dit ook bij de 

n e malen . e Jonische 
kapiteelen hebben een hals, wat ook bij den -
damschen gevel van 1558 het geval is 

Toen, zes jaa , het e s ge-
bouwd d , volgde de onbekende t deze -
beelden. t gebouw is een hoekhuis, welks beide 
gevels van toppen n zijn, l de zijgevel 

n nog met een zeventiende-eeuwschen n 
. e zijgevel, van 1564, bestaat hoofdzakelijk 

uit gebakken steen, l slechts eenige banden en 
n van n te g zijn . 

e top is van twee e Jonische s op fijn 
gebeeldhouwde pedestallen . -

e consoles zijn tegen de s geplaatst en het 
geheel t doo  een n . e l 
van het gebouw, die het l 1565 , is bijna 
geheel van gehouwen steen; beneden is hij zee een-
voudig en n de , die k kleine

n dan thans en die t in de zeventiende eeuw 
hunne e gedaante , met . 

e tweede g is met e s -
d , die op consoles n en die wee k ge-

beeldhouwde n , die tot steun van 
een fijne e t dienen. n deze t 
bevindt zich een , die in het midden van 
een Jonische j n is en in een topgevel, 
met e s , . e 
details van den gevel zijn zee ; de e -
steenen zijn t k d 

Naast gevels als deze, j de antieke -
n tot g zijn , t het 

echte ook niet aan , j de s 
alleen van klassieke n en enkele e 

n hebben k gemaakt. k noem slechts 
den gevel van het n jaa  gesloopt g 

l te , dat in 1554 gebouwd d 
en late  deel uitmaakte van het zoogenoemde Oost-

e huis. e gevels n daa in hoofdzaak 
nog volgens het in de middeleeuwen e 
systeem gebouwd; de schuine daklijn was echte doo
een aaneenschakeling van in- en e lijnen 

. Ook bij een gevel in de t te 
m komt iets s . , in de 

zeventiende eeuw, e gevels te m nog 
in n getale aanwezig , blijk t uit de e 

n van dien tijd. t in de achttiende 
eeuw, toen de buitengewone , in de hoofdstad 

, haa s aanleiding gaf schie al 

dc gevels in l te , zijn zij . 
Een ande d van dezen t biedt het 

waaggebouw te Enkhuizen t heeft twee gevels, 
van gebakken steen n en van zandsteenen 
details . e e gevel heeft een k 

n top, die doo  een n d , 
welks s in Vlaamschcn t d is. e dek-
steenen op den topgevel hebben de gebogen , 

n wij boven n en zijn zee fijn gebeeld-
houwd; het , e zij , t 
hetzelfde  als dat van het l de  St.-Gom-

. n het bovendeel van den gevel ziet men 
een i gebeeldhouwd . e , aan 
den voet van den topgevel, bevat de wapens van -
land, Filips  en Enkhuizen in zee fijn . e 
oostelijke gevel is lange dan de . n het 
midden heeft hij een top, die, in hoofdzaak, -
komt met dien van den n geve!. e gevel-
steen is d met een naakt mansbeeld, dat een 
schild met het l 1559 houdt. 

l al deze gevels het k n -
pen en d te zijn doo  mannen, die den nieuwen 
stijl volkomen meeste , heeft n die 
van het St.-Jans-gasthuis te n iets naïefs, om 
niet te zeggen onbeholpens, wat ons doet zien , dat 
lang niet alle s van dien tijd van gelijke 
bekwaamheid . s het plaatsen van deu en 

s niet in de as van den gevel maakt op den 
beschouwe een ietwat n ; men is 

s geneigd, aan een g te denken. Ook de 
s boven de s hebben , die doen 

zien , dat des s kennis van den nieuwen 
stijl tamelijk g was. Sommige e 
details, b.v. het gebeeldhouwde schild, p Anno 
1563 staat en de koppen naast de s zijn echte
zee goed behandeld. n hebben de -

e de n d zijn, wede
iets zee onbeholpens. s dit alles maakt echte
de gevel doo  de e afwisseling van ge-
bakken en gehouwen steen, een goeden , al 
kan hij ook niet n n met de Waag te 
Enkhuizen of het s te . 

(Wordt vervolgd.) 

G  ET " TE . 
Vergadering van Zaterdag 9 Januari 1892. 

t een welkom aan dc leden in het nieuwe , opent de 
 de . e notulen n gelezen en 

. 
e hee Le Comte heeft de benoeming aangenomen tot lid de

y voo  de g onde de leden van een bewijs van 
lidmaatschap. 

e g van een d lid t d tot een 
volgende . 

Al s kunstlievende leden n benoemd de n . den 
g cn J. . . c  en de n 

G. .  en . . van Wijk n met algemeene stem-
men . 

t  geeft eenige inlichtingen voo  de in het begin 
van dit jaa  te houden . 

 den hee s t t t ove de 
g »hoc t men ove het esthetisch effect van de 

hie  en daa nog e e ; 
n zij g nog d cn wat is e  van de 

e bekend!" t glas, k e in 
aanzienlijke gebouwen, is bekend als het oude h glas 
en heeft k de kleine in het lood gezette s 

. 
e violet-kleu  is doo den tijd ontstaan. Ook thans t 

het k nog . n elk opzicht was het 
een zee fijn t glas. dat met hoogen s moest betaald 

n en e n van glas veel beneden zich liet, on-
danks het k van het . t het g 
niet mee t , zal wel te wijten zijn aan de hooge 

, maa ook aan dc , die e tinten geeft aan dc 
n en n , die voo  de n n gehangen, 

wat niet zee gewild is. 
e violet-kleu  schijnt het glas te n doo mangaan-

oplossingcn bij de . e e zelve is -
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leer  niet breedvoerig bestudeerd en dientengevolge wenscht hij 
daarover  niet uit te wijden. 

Eenige inlichtingen worden nog gevraagd en ten deele gegeven. 
r  den heer k is een windvaan, in zijn werkplaats 

gemaakt door  den smid Van der , tentoongesteld. t 
is een flink  werkstuk, dat den maker  eer  aandoet. t effect 
zal te beoordeelen zijn als de windvaan geplaatst is. 

Bij  monde van den heer . Nooyen wordt het Bestuur  een 
woord van dank en waardeering gebracht en daarna de ver-
gadering gesloten. 

E . 
's-Grayenhai.E. c s heeft namens de 

, eene jaarlijksche som beschikbaar  gesteld tot het 
vcrlccnen van subsidiën aan jeugdige kunstschilders. e daar-
voor  door  de s benoemde commissie, noodigt 
hen uit, die naar  deze koninklijk e subsidie over  iSa2wenschen 
mede te dingen, hunne aanvragen, studiën, schetsen enz., 
waarvan het aantal hoogstens vijf stuks mag wezen, den Sen 
en oen Februari a. s vrachtvri j  in tc zenden, onder  de letters 
C. . S., aan het Gebouw der  Vrijmetselaars-loge, Eluweele 
Burgwal alhier. 

Tien dagen na de inzending zal de beslissing worden bekend 
gemaakt en zullen alle ingezonden stukken vrachtvri j  aan de 
inzenders worden teruggezonden Volgens het verlangen van 
de s zullen jaarlijk s aan niet meer  dan vijf 
jongelieden subsidien worden toegekend. 

Amsterdam. n den wedstrijd Willin k van n heeft de 
jury , bestaande uit het bestuur  van Art i et Amicitiae, toege-
kend den prij s aan den heer  Ed. Frankfort , te Amsterdam, 
de premie aan den heer  W. F. A. . Vaarzon , tc -
lem. Accessits zijn toegekend aan de heeren Fl. Arntzenius 
en J. G. van Caspel, te Amsterdam. Gevraagd was een 
«expressiekop". n waren 48 schilderijen. e expositie 
der  mededingende werken is van 12 tot 19 dezer  kosteloos te 
bezichtigen in de kunstzaal van Arti . 

— Te Amsterdam is op den 30' r  1891 opgericht de 
naamlooze vennootschap j  voor  photolithographic 
en zincographie, procédé . E. J. Asser. e j 
stelt zien ten doel het reproduceeren van teekeningen, bestek-
ken, plaatwerken (ook in middentint), volgens het gunstig 
bekende photo-lithographisch procédé van . E. J. Asser, dat 
op verschillende tentoonstellingen werd bekroond. Tevens be-

last de j  zich met de levering van alle soorten 
lithographisch en zincographisch werk. Commissarissen zijn 
de heeren: . E. Asser, ingenieur  te sGravenhage, . A. . 
van Nierop, te Amsterdam, en F. Adama van Scheltema te 
Amsterdam; tot directeur  is benoemd de heer  Chr. J.Schuver. 

. t kerkgebouw der  Xederl. e ge-
meente alhier  verkeert in dergelijken bouwvalligen staat, dat 
Burg. en Weth. den gemeenteopzichter  hebben aangeschreven, 
een onderzoek in tc stellen of en in hoeverre dadelijk gevaar 
bestaat en sluiting wenschelijk is. n der  gemeente 
hebben zich reeds voor  geruimen tijd tot de Synode gewend, 
om hulp voor  herstelling of vernieuwing; tot heden echter 
zonder  het gewenschte resultaat. 

. 
— Bij k besluit van 8 Januari 1892 n". 7 zijn, inet 

ingang van 1 Februari 1S92, bij  's s Waterstaat benoemd: 
tot hoofdingenieur  ie kl., . E. de Bruyn cn C. F. . . 

Schnebbelic, thans hoofdingenieurs 2e kl.: 
tot hoofdingenieur  2e kl., J. W. Wekker, thans ingenieur  ie kl.; 
tot ingenieur  ie kl., Jhr. C. J. de Jong van Beek en , 

thans ingenieur  2c kl.; 
tot ingenieur  2e kl., . . Gockinga, thans ingenieur  3e kl.; 
tot ingenieur  3e kl., W. F. Stoel, thans adspirant-ingenieur. 
— Aan den ingenieur  2e kl. bij  den Waterstaat in Neder-

e . F. . s is, wegens ziekte, een tweejarig 
verlof naar  Europa verleend. 

— r den r  van n zijn de heeren W. Polman, 
T. Bijkerk , A. t en C. Swaneveld gesteld ter  beschik-
king van den Gouverneur-Generaal van , 
om te worden benoemd tot opzichter  3e klasse bij  den Water-
staat en 's lands burgclijk c openbare werken daartclande. 

VACANT E . 
— Blijkens door  den r  van buitenlandsche zaken van 

den tijdelijk e zaakgelastigde te Bucharest ontvangen bericht, 
vraagt het hoofdbestuur  der e spoorwegen aldaar 
30 vreemde ingenieurs. e bezoldiging bedraagt 285 a 400 frank 
per  maand, benevens 21,, maal het maandelijksch salaris per 
jaar  voor  huisvesting. e kosten der  heen- en terugreis wor-
den vergoed, terwij l bij  overplaatsing geldelijke tegemoetkoming 
wordt verleend. Gegadigden kunnen zich tot het bekomen van 
meerdere inlichtingen wenden tot de Nederlandsche legatie te 
Bucharest. 

. 

n geaboneerden hiertelande, die 
het weekblad bij  vooruitbetaling tot den 
prij s van zes gulden wenschen te ontvan-
gen, worden uitgenoodigd dat bedrag vóór 
1 Februari e. k. vrachtvri j  te zenden. 

. 

e g 

te Bergen op Zoom. 

e Notaris . C. V A N E V E N te 
Burgen 01' Zoom, zal ten verzoeke van den 

r  F. W. VAN T te Arnhem, in 
het openbaar 

N en : 

liggende aan de Antwerpsche straat bij  de 
»Vier  Winden"  te v op Zoom, kad. 
bekend sectie  N°. 616, groot 16 aren, 90 
centiaren. 

Te veilen in 4 koopen, die breeder  bjj  bil-
jetten zjjn omschreven, en op het terrein 
afgepaald. 

e zitdagen zullen worden gehouden in 
het s »de "  van den r 

S te Bergen op Zoom: voor  den 
, op g 21 Januari 18112; en 

voor  de Toewijzing, op g 4 Fe-
bruari 18'. 2, telkenB des avonds ten 8 ure. 

Nadere inlichtingen geelt voornoemde No-
taris VAN E VEN. 

j  tot Exploitati e van
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 16'  rl Februari 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 562. 
t maken ran een tusschenper-

ron met overpaden en eenige 
bijkomende werken op het sta-
tion . 

Begrooting ƒ4100. 
e besteding geschiedt volgens § 34 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den "  Januari 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 
e n en aan het bureau van den 

r r  A. VAN N 
te Veni.o, en is op franco aanvraag (perbriet) 
aan genoemd Centraalbureau t van 
Weg en Werken)te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Wegen Werken)en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 9d« Februari ] s'J2 des vooriniddags te 
11 uur. 

Utrecht, den Vi'"  Januari 1S>92. 

, . 
Opgericht 1850. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven worden 

verstrekt door  den (ïencraal Agent voor 
Nederland en

T. G. T Jr., Amsterdam. 

 en S der 
Gemeente A UN  zullen Zaterdag 30 Januari 
1892, 's vooriniddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Geiueentehuize 

BeBtek N". 12. 
t vergrooten van School No. 

V met vier  lokalen enz. 
Begrooting ƒ22400. 

Aanwijzing zal worden gehouden op Zater-
dag 23 Januari a. s., 'snamiddags l 1 ,, ure, 
aan Schf.ol V (Agnietenstraat). 

n worden alle werkdagen, tot 
den dag der  aanbesteding, tusschen 10 en 12 
uur gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize, alwaar  bestekken met 
gezegelde inschrjjvingsbiljetten en 2 teeke-
ningen tegen betaling van fl per  stel ver-
krijgbaar  zjin. 

J . . P . J A N S E 7 
t 364 

, 
levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluis werken, Waterkeeringen, -
steonen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenon, 
Oedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , Wanewik, 
Eleveiillt , Eynkil en Wirbo. 
Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 

te Woloast en Berlijn . 
welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 
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j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Op g den 26"  n Januari 1892, des na-
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen by de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N". 561. 
t verrichten van grondwerken, 
het opbreken en leggen van 
sporen en wissels en het ver-
grooten van het tusschenporron 
met daarmede in verband staan-
de werken op het station -
GEN-OP . 

Begrooting ƒ4400.—. 
e besteding geschiedt volgens § 51 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den l ir"  Januari 

1S92 ter  lezing aan het Centraalbureau bjj 
de e n en aan het bureau van 
den r r . VAN ! N 
te Breda , en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegsn be-
taling van f 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den lfiJ» Januari 1S92, ten 11.30 ure voor-
middag. 

Utrecht, den 6**  Januari 1S92. 

 en S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 23 Ja-
nuari 1892, 's voormiddags ll'/ i uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 2. 
e levering franco Arnhem van 
1600 ' N 
van . 

n worden alle werkdagen, tot 
den dag der  aanbesteding, tusschen 10en 12 
uur, gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize, alwaar  het bestek met 
gezegeld inschrijvingsbiljet en teekening te-
gen betaling van ƒ 0.76 verkrijgbaar  is. 

Verzekering tegen ongelukken. 

Bericht aan faltiikaiiten , aannemers en allen, 
die werklieden in dienst hebben. 

e Nederlandsche Vereeniging tol voorkoming 
van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen 
verschaft op bepaalde voorwaarden 20 percent 
reductie op de verzekeringspremiën tegen 
ongelukken. n adressecre zich daartoe 
aan den waarnemenden Secretaris der  A'er-
eeniging, den r  F. , v. 

g Stirumstraat 'i,  Oen . 
 Voorzitter der Vereeniging: 

. .1. Til . . 

e n 
. 

Op g den 25"  "  Januari 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer  Se klasse, (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N». 510. 

e levering van stalen draag-
platen, stalen nokken, ijzeren 
haakbouten, stalen schroefbou-
ten, en houtsehroeven en con-
trarail s met klein ijzerwerk in 
0 Perceelen. 

t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 
verkrijgbaar  aan het Centraal Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amster  am bjj  den Portier, ot op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag aan 
het bureau »Wcg en Werken", kamer 154. 

e Administrateur . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Od g den 16d" n Februari 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen brj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 557. 
t bouwen en afbreken van 
wachterswoningen en wachters-
huisjes en het verplaatsen en 
wijzigen van inrichtingen aan 
den spoorweg Arnhem—Zut-
phen, , -
den—Enschede , in 
dri e perceelen en in massa. 

Begrooting ƒ67228.—. 
e besteding geschiedt volgens g SS van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 12d"> Januari 189: 

ter  lezing aan het Centraalbureau by de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . .1. E E t 
Zutphen en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Wenst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen beta-
ling van ƒ 1.—. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden: 
voor m op 1 Februari 

1S92 ten 9 uur  v.m. aanvangende te Zutphen: 
voor  Zutphen n op 2 Februari 1892 

ten 9 uur  v.m. aanvangende te Zutphen; 
voor s op 8 Febru-

ari 2 ten 11 uur  v.m. aanvangende te 
. 

Utrecht, den 9'"  Januari 1S92. 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 28""  Januari 1892, des 

namiddags ten twee ure zal in het Centraal-
Personenstation te Amsterdam in het lokaal 
naast de wachtkamer  8"  klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek N». 511. 
e levering van diverse N 

, N en -
TE N ten behoeve der  Centrale 
Werkplaats te m in den 
loop van het jaar  1802 benoodigd. 

t bestek is ad ƒ 0.50 verkrijgbaar  bjj 
den portier  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amsterdam, of op franco aanvraag met 
toezending van het bedrag aan het Bureau 
«Tractie en "  kamer 191 in voor-
noemd gebouw. 

n «orden verstrekt door  den 
r  van de Werkplaats te . 

e Administrateur . 

van G. J. . te . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zyne inrichtin g voor  l'li.tvlllh.graplile , 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Ph.t.zlnc*-
graphle voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne xirrciit»iie-iiiri , iiiin  voor . -
kere, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratistoegezonden. 

Qv J- . 

van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

leveringen van alle mogelijke ornamenten 
in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. ,, ,, voor  gesmeed-yzeren trap-

balustcrs en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
By bestellingen van m.':istens ƒ30.— wor-

den de twee guldon gerestitueerd. 
F. W. BEAAT . 

van Gebrand s en . 

E. O . 
o ter  bezichtiging bij 

de heeren VOS & E , -
verstraat 183, en in het Gebouw der 

j  tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. Te 
's-Gravenhage bjj  de n .  ft  Zn., 
te m b(| de n J. BOS & ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleefd attent gemaakt. 

 van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
| garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 
i , . 

Gen. raai Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

G 
en . 

J. u B A C O N , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag gratia geleverd. 

Agenten voor  elke provinoie ge-
vraagd. 

E E P 

EN 

é . E. , 
S

 514 - . 
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Oproeping van 

e aandacht wordt gevestigd op de 
v o o r n m m l en tot o p l e i d i i » y 
vau J o n g e l i n g en voor  het l i a -
der der  G e n i e t r o e p en i n 
. \e< le r l . ' i i i < l . x ( ' l i - lm l ië . omschre-
veu in de Xcdurlandschc Staatscourant 
van 8 Janunri 1SU2, waarvan afdruk-
ken kOStelOOg zijn te bekomen hij 
liet t van . 

g tegen bederf. 

. , 
A t \ 19 E T  . 

levert pasklaar  irekyaniseerd (rut- en zwamvrij) 
k en, Schuttingen, 

, , 
Vloerribbe m enz- enz. 

&  J . , 
N VAN 

 es
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

Zindel i jk , , , , 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Conrts, , Winkel - en n vloeren, Gangen, , 
Brng - en , Betonfunueeringen enz. 

Voor  inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnund Fockink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r . O. S C.Ozn., t F (S2 te Arnhem 
ï)e.  W. PATON S 

E  A S-

-

en inderfl 

, 

voor , * 

, , mi. 

n N 

J. W. N - Gonda. 
P l a f o n d s, S e p a r a t i e m u r e n, V e n t i l a t i e k o k e r s . 

O n b r a n d b a ar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

. 
e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-

veren . Po r t l and -Con tent in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 k". op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

t k t . 
vorm. . . 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zinkwerkers , Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

a l s v o o r b e r e i d i n g v o o r h e t V a k t e e k e n e n, 
door  v. A.  1,', Architect en r r  Onderwjjs te Tiel. 

t belangrijke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 
t - Weeliblad 

en de : 
8. A As., r  van de Ambachtsschool te

. . G. , r  der . B. School te Zntphen. 
J. A. , r . O. teekenen te 's llage, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden teket, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.60. Uitgave van . S te Tul. 

t 402 
. 

O A .  É T S 

voor  het oppersen, flltreeren en verdoe-
len van water  in gebouwen ter  vervanging 
van de hoogwaterreservoirs. 

S . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
GAl tVEN' S Weegwerktuigen. 

N voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Vraag in-ijzen en referentie». (4) 

V e n t i e l -

r 

van ', — O p. k. 

Goedkoopste . 

 toezending van geïllustreerde 
Prijscourant op aanvrage. 

t 74, . 

 A A  22. 

n van Parket- en Wandtegels. 
Vraag dessins ens. 

t bij G. W. van de , te . 
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 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en : 

u van  Opmerker., t 28, Arnhem. 
u de e van Architecturaet Amicitia TAX , 

. E JONG  en L J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

i is, n , te Amsterdam., 

A.V'W.i 
T ƒ2.25 e  3 maanden of we!, bij g v 

o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland (de landen de
) /7.50 en ! /"8.~-, beiden bij g 

, ad 20 cent vuu eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzo.nhkri.ijkf . nommkrs, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t Jon. G. Stf.mi.er  CZN., -
handelaa te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. A l s gewoon li d is aangenomen de hee . . 
a te . 

2e. A l s buitenleden zijn n de n W. 
G. n te , . de s te Wageningen en 

. de Jage te . 

3e. Tot kunstlievend li d is benoemd de hee . 
n te , d doo  den hee

. G. Jansen. 

4e. A l s gewoon li d is d de hee G. L . 
Toekamp s te , doo  de n 
Jonas l en i . 

5e. n aansluiting met de in 1892 plaats te hebben 
g de  Genootschapswet t n leden, 

die n in genoemde wet wenschen t 
te zien, t van deze wijzigingen, zoo mogelijk 
duidelijk n en , vóó  15 t 
a. s opgave te doen aan den s . 102 
de  wet). 

6e. n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld 
de ingekomen n op de doo  de g 

" te e n
g voo  „een " 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

E C E E E " 
T E . 
t een plaat .) 

 gehouden in de vergadering van het Genoot-
schap „Architectura et Amicitia"  te Amsterdam, 

doo
(A . et A . ) Jax B Quack , . 

Waa  we in onze studies vaak n tot de 
e oudheid de n en de , 

om van die de s en e e n 
niet te gewagen, dacht het mij goed eene -
ling te , die tot stofte heeft een -

k uit den aanvang deze eeuw, en n ik t 
heb, naa geschiedenis en , een monument te 

. dat het s van dezen tijd nog zoo 
vollen luiste  blijf t bijzetten. 

t monument is de e de e de 1'Etoile 
te . 

n we ons gezamenlijk „en " te gaan 
om deze hooge kunstuiting van j te beschouwen 
en te . 

s deed, zooals de g w i l , zijne 
e in s doo  „l a e Saint-Antoine", en 

't , 't best, p zijne aandacht zich vestigde, was 
de . Wél een g binnenkomen voo  een 
philosoof tot de school van s , die 
„lineae " uit het lachend k a 
komt i 

Wat ons , we zullen de stad de  steden binnen-
gaan doo  een , die de e en kolossaalste 
de d genoemd mag . 

Volgens bijna alle n kan geen enkele van die 
steenen gedichten, zooals , Napels, , 
Venetië, , Weenen of , bogen 
op een schouwspel toch, zooals de e de e 
de 1'Etoile in g met de Champs-Elysées dat 

. 
, de meest e woesteling, had geen 

 geheel op 't gebied van s in 
 of goud in zijn g k n 

kunnen . 
e geduchte , n de hoofdafmetingen 

: hoogte 50 , e 45 niete en 
lengte 22 , met haa n boog van 14 . 

e en 20.50 . hoogte, dit n zegeteeken , 
gebouwd op het gebied van het e e , 
een g tot een , hebben we te 
danken aan een k besluit van Napoleon , die 
e  in 1806 voo , dat een bladzijde in dezen 

m zou n n met het stilet van den 
kunstenaa te g van het e ! 

 het k d te veel, dan dat men be-
k kon n voo  aanvoe van steenblokken. 

Toen t in 1814 bekend was, dat het cijfe  voo
de e bestemd, s 3,273,000 s 

http://Stf.mi.er
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centimes , dachten weinigen, dat ongevee
driemaal deze som zou benoodigd blijken om het 

k te n 
e , een oogenblik van plan 

het k ideaal weg te moffelen en het geld ten 
eigen bate te besteden, e van dit denkbeeld g 
en betaalde voo e g 3,000,778 s en 68 
centimes. 

Eindelijk had de g de ee het e 
monument tc voltooien, doch ook haa d slikte 
een g in van 3,449,623 s en 38 centimes, 
zoodat degeheele e de e 9,723,402 s en 
62 centimes kostte.  een g ! 

e , maa ook het k kostte veel, 
doch de t die zóóiets mocht , 
leefde niet .  dient echte aangestipt, 
dat niet één, maa e n hunne gaven 
wijdden aan het k onze studie. 

Jean n (1739—1811) was de man, die het 
k p e en den bouw aanving. 

Late d het e voo  't t gedeelte opge-
n doo , met zee veel afwijkingen van de 

e idee, en t in 1836 kon het -
monument den volke n aangeboden, voltooid als 
het daa staat, doo  de n van Guillaume Abel 

t ( i 795 - i853 )-
Eveneens dient j , dat deze e n 

leefden in het k , van en na het k , 
een k n volslagen gemis aan e 
vinding , cn dat t t doo  eene 

e mate van d en kilheid in -
tonische uiting. n als , Va i l l y , , 
Fontaine, L e e en Gondouïn, mogen hunne -
diensten hebben als menschen van g en vol-

, lieden van n smaak en geniale 
vinding zijn het niet te noemen. 

Na deze e g kunnen de volgende 
n wellicht nog van nut zijn: in 1806 -

den de n d en n belast om 
de plannen tc maken voo  den e de e op de 

e de 'Etoile.  cenig l in opvatting 
t de g de , nam d in 

1S08 zijn ontslag en bleef n alleen t 
van dit . n 1810 was het monument slechts 

n tot aan de t van het pedestal. 

Toen Napoleon  met e in het huwelijk 
, liet n het monument in hout cn zeildoek 

op de n n om den n 
s een idee te geven van wat éénmaal komen 

zou. Na den dood van n d het k
t doo  zijn adsistent, den t Goust. 

Na Goust komt, zooals ik boven aanhaalde, t 
aan 't , totdat, in Juli 1831 Guillaume Abel 

t dezen wee opvolgt. e laatste is de ont-
 en  van het attiek; ook onde zijne 

leiding n de e n , 
p ik s . 

Op den g van dc e in het jaa
1836 d de " onthuld. 

e n van het e zijn aangelegd op 
eene diepte van 8 mete onde het k en be-
slaan eene e van 28 x 56 . Zestien lagen 

n onde het opgaande k en gewoon met-
k in de spacies onde de bogen gelegen, n 

te zamen deze , die dus als een vaste massa 
het geheel . 

Voo  't opgaande k d in hoofdzaak gebezigd 
e de Chateau-Landon. 

e g van het monument, zoo h in 
't ensemble, is k eenvoudig in de details en 
om op de n g te komen, n ik 

boven . men loopt t gevaa te dwalen, 
wannee men de kleedijen en de bewapening de -
publikeinsche soldaten zou willen afleiden uit de half-
gekleede n in die n , 
veelal slechts d met een , snoe of . 

h laat ons niet , dat de uiting geheel 
klassiek is gehouden, en toch. . . . we hebben moeite 
om uit die halve wildemannen, e , 
laat staan e s te halen , welke n 
toch d moesten ! 

 een minde gelukkige combinatie zijn het juist 
die kolossale  die doo  hun omvang en hunne 
nabijheid tot den toeschouwe het meest in 't oog vallen 
en ons m. i . noodzaken de d doo  een waas 
van fabelachtige leugens te bezien. e kanonnen, de 
sabels, de n . . . . al dit hedendaagsche wapen-
tuig is opgenomen in de bas s de . 

e , de , de , die in 
deze n n , schijnen van bencdenaf 
gezien , lui van koek! 

't Schijnt, dat t het p toegelegd heeft om 
juist die e costumes, die zoete -
gen, die 't t van ' tvolk doen slaan, slechts een 
plaatsje in de wolken te gunnen. 

n 't algemeen zijn de n g en 
d van conceptie. t hooge, het , dat 

een k zonde twijfel in zijne n zou gelegd 
hebben. . .. is hie  niet te vinden; de 18 voet hoogte 
de  in de 4 , te n van 
den hoofdboog tegen het vlakke k uitkomend, is 
het dat , doch de kleeding . . . . 

Laten we echte tot e uiteenzetting onze n 
, die vie n van j be-

schouwen, ja, haa aan eene e studie -
. 

e van de Champs-Elysées, n we aan 
onze d het : 

E T POU E (1792). 

e p geeft een plastische g van de 
" en wel speciaal van e s van 

dit volkslied. e  goed beschouwend, t 
men als 't e het: „Allon s enfants de la " 

. 
e p is van den beeldhouwe . Soldaten 

vol t gaan ten . e een heeft een maliën-
kolde  aan, een ande een d , wee

n zijn met pieken en lansen gewapend. 
e kan men in m uit dezen n 

l de e soldaten van -
k , die a gingen ? 
En toch.. . afgescheiden van deze beschouwing, 

laten wc volmondig bekennen, dat de compositie 
g is! E  zit in die steenen poppen gang en 

! 
Van dezelfde zijde als boven het monument beschou-

wend, t men aan de : 

E E
e p is van den beeldhouwe . s 

dadelijk t men de e lijnen in het gelaat 
van , die d t doo  de -
winning." Aan zijne voeten ligt een n stad ! 

n hem zweeft de " en naast hem staat 
de „Geschiedenis", naa 't mij t een beetje 

t in 't uitteekenen van de Avenue . 
e " heeft dezelfde fouten als de , 

maa hij heeft e  niet den gloed en de t van 
g van, 

Zoo'n Napoleon in een kamdoek of n 
met een h sabeltje in zijn linkerhand, t 
toch, zou ik zeggen, een e
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En zoo zou men mee n op h 
gebied kunnen maken, doch bezien we no. 3, 

A E (1814). 
e , e de opstanding van 

het e volk , vindt men aan de westzijde van 
't monument, naa Neuilly . 

't s een compositie en k van Etex. 
e „ " geeft ons een jongen man te aan-

schouwen , bijna , met een t -
vange in de . j staat tusschen zijn 
vade en zijne , welke laatste een dood kind 
tegen haa boezem ! 

e jonge man , 't moet me van 't , geeft veelee
de „onbeweeglijkheid" dan den „opstand" . 

n hem zien we de „Toekomst". e „Toekomst" 
is met een kolossalen f gekapt. 

e , van wien ik boven gewaagde, houdt met 
een heel kwaad gezicht het n van zijn zoon 
omklemd, zoodat deze k moeite zal hebben 
om lij f en familie te . Van de 4 n is 
„l a " wel de zwakste. 

Nu volgt het pendant van „l a " als n°. 4, 
en wel: 

l a paix (1815). 
e p is eveneens van den beeldhouwe Etex. 

e stie t lustig d tusschen de halmen, 
l de w vol e haa kind 
. Een naakt individu met een h hoofd-

deksel , welk mensch een h soldaat moet -
beelden, steekt zijn mes op met een alles-behalve 

d gezicht. n is hij ook niet g in 
zijn schik met een , welke de n van 
1815 tot basis heeft. 

Zoo'n stie  geheel „en " is, dunkt me, ook 
wat stijf in de compositie en n een ongevleugelde 

, die juist doo  deze eigenschap op een bankje 
moet staan om zóó hoog boven de n uit te komen 
(o f . . .. ze moet zulke lange beenen hebben) is even-
min aangenaam voo  't oog! 

Zoo zien zoowat, naa mijne bescheiden meening, 
de 4 n van den e de " . 

Wi e mee en  gegevens t t 
den , hij e de teekeningen en de 

j e e mededeelingen ove  de 
geschiedenis van den bouw in  Bauzeitttng, 
van 1838, in de bibliotheek van het m 
te , naa ik meen, . 

e i ik s dit zegeteeken vind als klassieke 
uiting, hoe typisch de t en het zich -
boven d attiek eene schoone g geven 
aan het geheel, welke n e  wel aan zijn ge-
bezigd , „hoeveel" en „welke" stedenamen n zijn 

, ziehie alle , die elk, óf bij de 
beschouwing de  afbeeldingen zichzelf s maakt, 
óf die minde k zijn om ze hie  te . 

h om op het g p g te komen, 
in g nemend, dat de geheele uiting de  4 

n in kleederdracht en handeling tot het volk 
had n te , mist het monument n 
(vinden mogelijk sommigen het minde ) 
m. i . wel eenigszins zijn doel. 

A l staan we hie  ook voo  een n en verheven 
t en al vinde men het heiligschennis om 

e k te n bezigen op een k 
, dat s dan ook schoon van -

e en k , wellicht hie  of daa eene 
kleine misvatting van den sculpteu doet zien of een 
ongelukkig moment in conceptie bezit het gaat 
niet aan om alles, steunende op den staf de -

, maa schoon en aanbiddelijk te vinden. 

Eigen zien, eigen gevoelen, ziehie geloof i k , de 
 meest logische weg om, zonde aan den leiband te 

j loopen, staande te blijven, om de eenvoudige , 
dat men eigen beenen spoedige t n en 
niet afhankelijk blijf t van de e handen de

. 
t k van den e de e is 

" in de n en de bas ; de laatste, in 
lijst gevat, zijn op het vlakke k opgehangen 
als n in een salon. 

e , waa veel goeds in zit, stellen : 
het d van , 
den slag van , 
de inneming van , 
den t ove  de g van , 
den slag van Jemmappe, en 
den slag van . 

e s zijn l gewijd aan de soldaten 
met epauletten; men had ze evengoed kunnen wijden 
aan den soldaat in het algemeen! 

e tympans van de kleine bogen, zoowel aan de 
binnen- als e van het monument zijn 

k gewijd aan de vie  hoofdafdeelingen van 
het e : de , de , de 

e en de . 
t was een goed idee, maa lang niet gemakkelijk 

in . Om telkens acht  in zulke be-
n n te stoppen en ze zoo d te 

maken, dat men niet alleen de 4 hoofdafdeelingen, 
maa bijv: ook de e j van de lichte dito 
weet te . . dat was nog een lastig 

k te noemen. 
n ging e  toch toe ove  !  hoe. e -

men van de lui n niet d om de
los van elkande te houden, en m gaf men ze 
maa gewoonweg „adamspakjes" aan. 

Toen deze soldaten dus op die manie in badgasten 
n , om den lof te tuiten van de acade-

mische kunst, e men het e deel van het 
a met de n gegevens. 

n t hie  een gewee aan, daa een sabel, 
daa wee een kanonloop, een p in een hoek, 
en klaa  was men! 

e , die zelf eigenlijk moest n dat 
hem zijne n slecht van de hand gingen op die 
wijze, deed doodleuk als de schooljongen, die onde
zijn n : „di t is een man" of „di t is 
een huis"; hij plaatste dus boven elk p een 
medaillon, elk k met het d : , 

, e of e p en wannee
deze medaillons doo  een booze hand soms eens -
ling van plaats zouden n , weest e
zeke van het zou niet in 't minst d ! 

Ziehie  een staaltje van te geestige  ! 
n l echte van deze m. i . kleine n , 

blijf t de e de " toch een de e 
monumenten van s van de . 

Schatten zijn te  allen tijde besteed om t en 
l tentoon Je n of zelfs om n 

ten uitvoe  te , en — t wellicht een 
e kunsthate — „welk nut heeft zulk een monu-

ment?"... gezegend het land, het volk, dat de , 
zij het ook in de eigenliefde eens , zulk 
een  mocht en kon aanbieden! 

E  is eene weldadige en e d 
in gelegen, doo  zulk eene e onnuttigheid een 
stad binnen te gaan! 

En nu nog even ons monument beklommen om een 
langen, langen blik te wijden aan de n de  steden! 

Vanaf het plat van den e de " is het 
uitzicht . 
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Aan de ééne zijde gansch , als 't e bekroond 
door  dat bultje, waarop de Parijzenaar  zoo trotsch is: 
de hoogte van ; aan de andere zijde 
het open veld, tot zoover  het gezicht strekt, afge-
wisseld door  de heuvels van Sèvres, Villc-d'Avray , 
het park van St,-Cloud, dc hoogte van ; dan de 
lachende dorpen: Neuilly, Courbevoie Surèsnes, de 
.stadsvilla's , die den Seinestroom omzoomen en eindelijk 
bijna aan onze voeten: het heerlijke s de Boulogne, 
waaruit een zacht cn welluidend gekweel ons oor  bereikt. 
Juist recht tegenover  ons: de groote weg van Neuilly, 
zich slingerend als een havannakleurig reuzcnlint over 
de Seine tot aan den kruisweg van Patte d'Oic; links 
de Avenue du Bois de Boulogne, geflankeerd door  lieve 
landhuisjes, Zwitsersche chalets , en middeleeuwsche 
kasteelen dc Avenue du Bois, het groote rijpad , 
waarop amazones en rijk e equipages afwisselend hun 
sierlijkheid cn pracht tentoonspreiden op weg naar  het 
Bosch! e weg is het "  van Parijs! n 
ons wendend staart het oog verbluft en mijmerend 
op die groote Avenue, aan welker  zijden de eeuwen-
oude boomen „d e Champs-Elysées"  in hunne schaduwen 
verschuilen. 

Verderop de Place de la Concorde, met hare statues 
(arm monument van Straatsburg), hare fonteinen , hare 
marmeren paarden , haar  reuzenobelisk , . . .en eindelijk 
die reeks van n en schoone koepeldaken 
der andere Parijsche monumenten, die trotsch en in 
gouden dos zich verheffen tot dien symphatieken 
Franschen hemel, zich welvend in zacht azuur, als 
overwaardig spansel boven zóóveel schoons! 

. 
, N E G 
T EN "  TE . 

ie Prijsvraag: Een Caff.-restauraxt. 
Situatie eu omschrijving. t terrein is gelegen op een der 

fraaiste punten van een publiek wandelpark, in de nabijheid 
eener  stad. e aanleg ervan wordt vrijgelaten en kan, hetzij 
vlak, hetzij  heuvelachtig worden verondersteld. r  de na-
bijheid van vijvers moet, met het oog op ijsvermaak, ook op 
winterbezoek worden gerekend. 

t gebouw zal bevatten: 
Begane grond. 

. Zaal (+ 90 ) met buffet en dienstkamertje, 
in gemakkelijke verbinding met keuken (25 1). Urinoir s en 
W. C. Verder  diensttrap tot de kelderverdieping. 

Afzonderlijk e ingang tot de kasteleinswoning met 2 woonka-
mers en trap naar  de verdieping, waar  zich 2 of 3 slaapkamers 
van verschillende grootte zullen bevinden. Tot deze woning 
ten privaat, kasten enz. ter  geschikter  plaatse aan te brengen. 

e wijze van verwarming wordt aan de mededingers over-
gelaten. 

n de noodigc bier-, wijn- en provisiekelders, bergplaats 
voor  brandstoffen en verdere benoodigdheden voor  den dienst. 

Omgeving. t het oog op het fraaie uitzicht, zal het ge-
bouw doelmatig zijn omgeven door  ruime veranda's in aanslui-
ting met de zaal, maar  ook van buiten af toegankelijk. Open 
terrassen, hellende wegen of ruime trappen kunnen desverkie-
zende worden aangebracht 1 vazen, beelden, fonteinen, lan-
taarns of andere decoratieve onderdeden kunnen het schilder-
achtig aanzien verhoogen. 

Overigens worden de ontwerpers in de opvatting der  archi-
tectuur  en de keuze der  materialen volkomen vrijgelaten, 
wanneer  deze namelijk ter  aanwending in ons klimaat ge-
schikt zijn. 

Teekeningen. Worden verlangd: 
Situatie van het gebouw met dc naaste omgeving en orien-

teering Schaal 1 a 500 
Plans van bcganen grond, kelderverdieping 

en ie verdieping » 1 » 100 
, zijgevel en doorsnede . . . . » idem 

Een detail, voorstellende een fragment van 
den hoofdgevel » 1 a 20 

Ter verduidelijkin g is gewenscht een perspectief-schets van 
het uitwendige. Verplichtend is deze laatste teekening niet. 

e behandeling der  behoorlijk uitgewerkte teekeningen wordt 
vrijgelaten, onder  voorbehoud dat de bekroonde de verplichting 
op zich neemt, de teekening voor  reproductie (photolithographie) 
geschikt te maken. 

Bekroning. Aan het ontwerp, door  de Jury ter  ie bekroning 
voorgedragen, zal de bronzen medaille met prij s van ƒ 100 
worden toegekend. Als tweede bekroning is een bronzen 
medaille, met prij s van / 50 beschikbaar. 

2e Prijsvraag: Een Getuigschrift. 
t bekroonde ontwerp is bestemd tot getuigschrift der  ver-

eeniging B. en V. e afmetingen der  eigenlijke teekening 
zijn: 0.30 X 0.44 . Zij  moet het volgende opschrift bevatten: 

Getuigschrift der  Vereeniging t en Vrienschap te 
. 

Aan den heer 

e Jury. 
t Bestuur, 

Voorzitter. 
Secretaris. 

e teekening moet in inktlijne n zijn bewerkt en voor  repro-
ductie geschikt zijn. 

e uitgeloofde prij s voor  het bekroonde ontwerp is de bronzen 
medaille met ƒ 75. 

Algemeene bepalingen. 
e mededinging is voor  alle Nederïandschc bouwkundigen 

opengesteld. 
Alle stukken ter  beantwoording dezer  prijsvragen, moeten 

vrachtvri j  worden ingezonden vóór of op 1 i 1892, aan het 
adres van den Secretaris der  Vereeniging, t 31. 

r  ingekomen stukken worden niet beoordeeld. 
Elk ontwerp zal gemerkt wezen met een motto of teeken en 

vergezeld van een gezegeld naambriefje, insgelijks hiermee 
voorzien en inhoudende: naam, woonplaats cn kwaliteit van 
den inzender. Een adres voor  terugzending zal zich aan dc 
buitenzijde bevinden. 

e ontwerpen worden beoordeeld door  een Jury van 3 leden, 
zijnde de heeren architecten . P. llerhge te Amsterdam, 

i Evers te m en J. J. van Nieukerken te 's-Graven-
hage. e bekroning wordt geheel aan de Jury overgelaten. 
Zij  zet in een gemotiveerd rapport haar  handelwijze uiteen. 

e bekroonde stukken blijven het eigendom der  vervaar-
digers; evenwel behoudt het Bestuur  zich het recht voor  van 
reproductie en tentoonstelling van alle teekeningen, zoowel in 

m als elders. Eerst daarna kunnen de stukken op 
nader  te vermelden datum worden terugbekomen. n 
niet binnen bepaalden tijd voldaan zijnde, vervallen de stukken 
aan de Vereeniging. 

Namens het Bestuur, 
, Voorzitter. 

C J. , Secretaris. 

d voor  het officieel orgaan van den 
Nederi.andschen Schildersbond. 

n bovengenoemd orgaan, dat den naam van  Schilder 
draagt, wordt aan de leden van den Ned. Schildersbond bekend 
gemaakt, dat de e met het oog op de verandering van 
den vorm van het blad. besloten heeft eene prijsvraag uit te 
schrijven voor  het maken eener  teekening als hoofd voor  het 
orgaan van den Ncd. Schildersbond. 

e grootte moet zijn: 19 . breed en 12» . hoog. 
Voor  het best gekeurde ontwerp zal vijf-en-twinti g gulden 

beschikbaar  worden gesteld. 
c ontwerpen moeten vervaardigd zijn uitsluitend door  leden 

van den Bond, worden ingewacht vóór  15 Apri l a.s. bij  den 
Secretaris der e en moeten voorzien zijn van een motto. 

n naam van den inzender  met een begeleidend schrijven 
onder  verzegeld couvert. 

t hoofdstuk »het bouwvak"  in een aanstaande 
wet op den arbeid. 

Op deze prijsvraag, door  de te Amsterdam gevestigde ver-
eeniging «Amstels Bouwkring"  uitgeschreven en opgenomen 
in  Opmerker van 18 Juli 1891, bladz. 235, zijn zes antwoor-
den ingekomen. 

G "  TE . 
Vergadering van 20 'Januari 1892. 

e .vergadering werd door  den Voorzitter  geopend cn de 
notulen der  vorige gelezen en goedgekeurd. 

Nadat mededeeling was gedaan van eenige ingekomen stukken, 
de Vereeniging betreffende, werd overgegaan tot vaststellen 
van het programma der  2c prijsvraag, onderwerp «Protestantsche 
dorpskerk" . 

e heer  E. F. Ehnle leidde hierna in korte bewoordingen 
eene bespreking in over  kerkenbouw, welk onderwerp door 
den heer . t op de meest uitvoerige wijze werd 
voortgezet. Spreker  gaf een historisch overzicht over  gebouwen 
dienende tot Godsvereering van af de vroegste tijden tot op 
heden. j  deed daarbij  uitkomen hoe de geheele inrichtin g 
en verdceling dezer  gebouwen veelal een duidelijk overzicht 
geven van de wijze, waarop door  de meeste volken de Gods-
vereering werd opgevat. Voor deze belangrijke en onder-
houdende voordracht werd den heer t namens de Ver-
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gadcring, bij  monde van den Voorzitter  een woord van dank 
gebracht. 

r  den heer  J. Brouwer  was tentoongesteld een door  hem 
vervaardigd ontwerp van een vaandel, hetwelk zeer  de aan-
dacht trok. 

Na bezichtiging der  kunstbeschouwing, welke bestond uit 
Allegorien uud  aangeboden door  den heer  J. P. J. 

, werd de vergadering door  den Voorzitter  gesloten. 

J TOT G . 
Afdeeling 's-Gravexhage. 

Vergadering 7'an 15 Januari. 
e Voorzitter  richt bij  de opening der  vergadering een 

warm woord van waardeering tot den afgetreden Voorzitter, 
den heer . . , die wederkeerig onder  dank aan de leden 
voor  de sympathie, hem betuigd en den steun, dien hij  ge-
durende zijn voorzitterschap mocht ondervinden, de verzekering 
geeft dat de bloei der  Afdeeling hem steeds zal blijven ter 
harte gaan. 

e Voorzitter  deelt verder  na lezing en goedkeuring der 
notulen mede, dat de heer  J. F. . Frowein het secretariaat 
cn de heer  W. B. van d het vice-voorzitterschap heb-
ben aanvaard. 

e heer . Claus, . A. C. n en . J. A. van der 
j  worden als leden aangenomen. 

e heer  Joh. s Jr. heeft tentoongesteld zijn plan tot 
verbouwing van den schouwburg en geeft daarbij  als bijdrage: 

s over  schouwburgen in het algemeen en over  onzen schouw-
burg in het bijzonder" . 

k komen deze mededeelingen neder  op het voor-
gedragene in de Afdeeling 's-Gravenhage van de Vereeniging 
tot bevordering van Fabrieks- en d in 
't laatst var. 't vorige jaar, en waarvan een verslag in dit blad 
is geplaatst. 

Na eenige vragen cn toelichtingen bedankt de Voorzitter  den 
heer s voor  deze bijdrage en voorde tentoonstelling van 
photographieen van door  hem uitgevoerde bouwwerken. 

a worden nog behandeld de antwoorden, ingekomen 
van de commission benoemd ter  beantwoording der  vragen 
door  het r  van de j  gesteld, en wel 
over  de kleurmiddelen van eikenhout en over  de samenstelling 
van parketvloeren. 

Vóór de behandeling dier  antwoorden was door  de vergade-
ring uitgemaakt dat voortaan die rapporten niet meer  zullen 
worden goedgekeurd door  de Vergadering; dat alleen bespre-
king daarover  zal plaats hebben en die toevoegingen daaraan 
zullen gegeven worden als uit de behandeling noodig blijken. 

e rapporten worden dus niet meer  verzonden als de stem 
der Afdeeling maar  als een verslag, door  de rapporteurs uit-
gebracht. 

Afdeeling Groningen. 
Na den gebruikelijken welkomstgroet op de eerste vergadering 

des jaars, werden op verzoek van den Voorzitter  uitgebracht 
de verslagen van den Penningmeester, Secretaris en Biblio-
thecaris, die van een goeden stand der  kas getuigden, van het 
niet vermeerderen van 't ledental, van de weinig merkbare toe-
nadering der  plaatselijke vereeniging en van de vele moeite, 
aan het instandhouden van cenen leescirkel verbonden. 

Onder  dankzegging voor  de aangewende moeite werden den 
leden de belangen der  Afdeeling nogmaals aanbevolen. r 
stipt te vervullen de bestuursplichten, door  niet te angst-
vallig te wegen waar iets goeds te doen valt, kunnen de 
bestuurders veel doen tot bevordering van den bloei eener 
Afdeeling, terwij l de leden door  't bestuur  te steunen 't gezel-
lig samenzijn bevorderen. 

e bijdrage over  electrotechniek moest tot de Februari ver-
gadering worden uitgesteld, evenzoo het behandelen der  door 
't r  gestelde vragen. 

t reglement voor  den leescirkel werd nader  vastgesteld 
en de mededeeling gedaan dat het voornemen bestaat, eene 
bibliotheek voor  de Afdeeling op te richten, die hoofdzakelijk 
door  samenwerking der  leden moet tot stand komen. 

e Voorzitter  stelde zijne nog al omvangrijke bibliotheek be-
schikbaar  en noodigde ieder  der  leden, die iets heeft af te staan 
uit, zulks ten behoeve van de de afdeelings-bibliotheek te doen. 

t bestuur  stelde zich voor  op deze zaak spoedig terug 
te komen. 

e Bibliothecaris werd uitgenoodigd in de portefeuilles der 
leescirkels te doen circulecren den catalogus voor  de biblio-
theek der , zoodat ook die bibliotheek meer  nog 
dan thans onder  het bereik der  leden zal komen. 

c heer , meubelfabrikant, verplichtte de Vergadering 
door eene keurige verzameling meubel-pothographieen ter  be-
zichtiging te stellen, zoomede door  de zeer  interressante mededee-
lingen omtrent het opleggen van hout en daardoor  te verkrij -
gen duurzame vlakke paneelen. 

l sommigen door  ziekte werden verhinderd de ver-
gadering bij  te wonen, deed dit geen afbreuk aan dc feestelijke 
stemming, die de eerste vergadering van het nieuwe jaar  ge-

woonlijk kenmerkt cn die veel goeds voor  de Afdeeling doet 
verwachten. 

e openbare kunstbeschouwing en leestafel, als gewoonlijk 
in een der  burgerscholen gehouden, stelden de leden in de ge-
legenheid Zondag van 10—3 uren nogmaals met genoemde 
photographieen kennis tc maken. 

T OP . 
Onder  den titel Staatstoezicht op verzekeringen, een dringend 

volksbelang is door  den heer  A. . Schmidt eene brochure uit-
gegeven, waarop de aandacht onzer  lezers gevestigd wordt. 
Naar  aanleiding van het Nutsrapport over  den toestand en de 
werking der  begrafenisfondsen hiertelande, wordt op het wen-
schelijke van staatstoezicht, niet alleen op deze instellingen , 
maar  ook op de levensverzekeringen gewezen. e laatster, toch 
hebben wel is waar  minder  verzekerden, maar  tot een veel 
hooger  bedrag dan de begrafenisfondsen cn als de bewering 
van den schrijver  waarheid bevat, dat de levensverzekering-
maatschappijen geene zekerheid bieden, dan is het de plicht 
van den Staat zoo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om 
daarin verbetering te brengen. 

Wij  beamende mededeeling dat de koninklijk e goedkeuring, 
die alleen betrekking heeft op de statuten, niets beteekenten 
dat het toezicht van commissarissen weinig waarborg geeft. 

e schrijver  bespreekt eenige buitenlandsche maatschappijen 
op minder  gunstige wijze en al hebben de Ncderlandsche maat-
schappijen een goeden naam, is het wenschelijk dat er strenge 
bepalingen gemaakt worden omtrent de waarborgsom en de 
verificatie der  boeken door  bevoegde staatsambtenaren. e 
heer  Schmidt doet een beroep op allen om mede te werken 
een dergelijk staatstoezicht te verkrijgen. 

t is immers in het belang van den Staat, dat iemand 
wordt gesteund in zijn streven te zorgen voor  vrouw en kind. 
want die zorg weert pauperisme, en pauperisme is de grootste 
vijand van den Staat." 

E . 
— e graaf Emile de Nieuwerkerke, die in zijn villa te 

Gattajola nabij a ) op 82-jarigen ouderdom is over-
leden, is bekend niet alleen om de rijk e verzameling van 
kunstschatten die hij  bezat, maar  bovenal om zijne groote 
verdiensten als beeldhouwer en hoofdambtenaar  bij  het depar-
tement van schoone kunsten gedurende het tweede Fransche 
keizerrijk . Tot zijn belangrijkste werken behooren het beken-
de ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger  in n , de 
standbeelden van Napoleon  en Napoleon  en de borstbeel-
den van Princes , mevr. Fould, Prinses e en 
mevr. Conneau. 

— e kunstschilder l Welter  is op bijna 84-jarigen 
leeftijd in zijne geboortestad n overleden. Van zijne hand 
zijn de decoratieve wandschilderingen in den Wartburg , de 
St.-Godchardkerk te m en de t en -
kerken te . 

n n Januari 1.1. is de architect Frans Schmoranz, 
directeur  van de keizerlijke school voor  kunstnijverheid te 
Praag, in den ouderdom van 46 jaren overleden. Oostenrijk 
heeft daardoor  het verlies van een uitstekend kunstenaar  en 
de bouwkunst dat van een harer  meest eigenaardige talenten 
te betreuren. t uitzondering var, Frans Bey werd geen 
Europeesch architect gevonden, die door  jarenlange omzwer-
vingen in het Oosten zoo zeer  met de Arabische kunst bekend 
en met hare kunstvormen vertrouwd was als Schmoranz. j 
ontwierp het Egvptische paviljoen voor  de wereldtentoonstel-
ling, in 1873 te Weenen gehouden en was de inzender  van 
schoone teekeningen van Arabische bouwwerken op de Bo-
heemsche tentoonstelling, die in 1891 plaatsvond. Gedurende 
eenigen tijd arbeidde Schmoranz met zijn vriend a 
te Weenen, maar  zij  vonden geene gelegenheid om de met 
voorliefde beoefende Oostersche kunst in toepassing te bren-
gen. n 1880 te Praag benoemd tot r  van de school 
voor , wist hij  deze school op een hoogen 
trap te brengen en zijne verdiensten werden algemeen erkend. 
n de laatste jaren van zijn leven werkte hij  als artistiek 
inspecteur  der  Oostenrijksche vakscholen voor  textile kunst 
met groote voorliefde aan een bundel voorbeelden. 

E . 
Amsterdam. e inschrijvingen voor  den in i en Juni alhier 

te houden wedstrijd voor  handwerkslieden hebben het welslagen 
dier  nuttige zaak thans mogelijk gemaakt. t comité heeft 
zijn bureel in het Paleis voor  Volksvlij t betrokken en is al-
daar, te beginnen met , dagelijks van 12—2 uren te 
spreken. . 

Niet minder  belangrijk dan de financieele was de artistieke 
zijde van de zaak. Verschillende leden van het comité, gehol-
pen door  andere kunstenaars, hebben ontwerpen geteekend voor 
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de werkstukken welke in den gebonden wedstrijd moeten ver-
vaardigd worden. e teekeningen zijn thans gereed en even-
eens van g af aan het bureel verkrijgbaar . Ofschoon 
zij  aan duidelijkheid en begrijpelijkheid weinig te wenschen 
overlaten, heeft het comité zich beschikbaar  gesteld om des 
Zondags, te beginnen met 24 dezer, van 10—12 uur daaromtrent 
aan hen, die het mochten verlangen, nadere inlichtingen te 
verstrekken. 

t programma bevat de bepalingen voor  de mededingers 
in de beide wedstrijden (een vrij e wedstrijd en een naar  op-
gaven). 

Aan ieder  dezer  wedstrijden kunnen deelnemen: 
a. , wonende te Amsterdam of omliggende 

gemeenten, die werkzaam zijn bij  een patroon, of die zonder 
andere hulp dan van leerlingen beneden de 16 jaar  voor  eigen 
rekening hun bedrijf uitoefenen. 

b. , wonende te Amsterdam of omliggende ge-
meenten, die werkzaam zijn, hetzij  bij  een patroon of op een 
vak- of ambachtsschool, en op 1 Januari 1892 den leeftijd van 
19 jaar  nog niet bereikt hebben. 

Voor  elk der  genoemde vakken in den vrijen wedstrijd zul-
len ter  beschikking van de jury worden gesteld: ie. voor 
han d s wc rks 1 i ede n, ie prijs, een bronzen medaille met gel-
delijke belooning; 2c prijs, een diploma met geldelijke beloo-
ning; 3e prijs, een diploma; 2c. voor  leerlingen, ie prijs, 
een bronzen medaille; 2e prijs, een diploma. 

t uitvoerend comité zal het aantal uit te reiken prijzen, 
naar  gelang van het aantal en de beteekenis der  inzendingen, 
in iedere rubriek kunnen vermeerderen. 

e opgaven voor  den gebonden wedstrijd zijn van heden af 
verkrijgbaar  aan het bureau van den wedstrijd, Paleis voor 
Volksvlijt , iederen werkdag, vang—4 uren, tegen betaling van 
15 ct. per  stuk, welk bedrag bij  deelneming aan den wedstrijd, 
of bij  terugzending der  teekening, binnen tweemaal 24 uren 
teruggegeven wordt. 

Voor  de werkstukken worden beschikbaar  gesteld: zilveren 
en bronzen medailles, diploma's en prijzen in geld. 

Voor  den wedstrijd in het teckenen zullen nadere opgaven 
worden bekend gemaakt. 

Bij  de benoeming van de Jury zal aan de mededingers in-
vloed worden gegeven. 

e mededingers moeten de aanvraagbiljetten vóór  15 Febr. 
a. s. bij  het uitvoerend comité ingediend hebben. 

Brieven moeten geadresseerd worden aan den Secretaris van 
het uitvoerend comité van den wedstrijd voor  handwerkslieden 
cn leerlingen, bureau Paleis voor  Volksvlijt , Amsterdam. 

t uitvoerend comité bestaat uit de heeren: . Gosschalk, 
President; Jacob F. , Vice-president; . . Ver-
kouteren, ie-Secretaris; . P. Berlage Nz., 2e-Secretaris; J. . 
Bienfait, Penningmeester; Joan . Schmitz, C. A. A. k 
de Wit , J J. e en . N. de . 

- n het gebouw der j  tot bevordering der bouw-
kunst wordt eene tentoonstelling gehouden van antieke Neder-

e meubelen, uitmuntende door  fraai beeldhouw-
werk. Een der  bovenzalen is voor  die tentoonstelling ingericht 
en maakt met haar  decoraties van sarongs en Perzische tapijten, 
daartoe welwillend door  de firma . F. Jansen cn Zoon afge-
staan , een prettigen indruk . 

Een groot aantal antieke e meubelen, rustbanken, 
stoelen, tafels, kastjes enz. zijn er  in bevallige wanorde gerang-
schikt, met hier  en daar  een stuk kleurig tapijt , een mooi oud 
porseleinen vaasje, een afgodsbeeldje; een geheel, dat 'toog 
aangenaam aandoet. 

e meubelen, meest uit den tijd der e Compagnie, 
en met de meest primitieve werktuigen bewerkt, munten alle 
uit door  fraai en kunstig snij- en beeldhouwwerk. 

Vooral die stukken, waarbij  de Javaan in de versiering aan 
zijn fantasie den vrijen teugel heeft gelaten, zijn merkwaardig, 
en over  't algemeen fijner  bewerkt en keuriger  versierd dan 
die, waarbij  hij  naar  vreemde, Westersche voorbeelden werkte. 

— n de op Vrijda g j . 1. gehouden jaarvergadering van de 
Amsterdamsche afdeeling der j  tot bevordering 
der Bouwkunst herinnerde de Voorzitter, de heer  Jacob -
hamer, aan het heugelijk feit dat deze tevens de 500"= bijeen-
komst der  afdeeling was. Veel goeds was door  deze afdeeling 
tot stand gebracht, maar  veel bleef er  nog over. j  hoopte 
dat nog vele vergaderingen mochten gehouden worden, die den 
bloei der j  zouden kunnen verhoogen. 

Uit het jaarverslag van den Secretaris bleek, dat het ledental 
van 117 tot 113 was gedaald. e ontvangsten bedragen ƒ745, 
de uitgaven 7698, zoodat er  ƒ47 in kas was. 

e begrooting voor  1892 werd in ontvangst en uitgaaf 
geraamd op ƒ 380. 

e aftredende bestuursleden, de heeren r  en 
, werden bij  acclamatie herkozen en in plaats van 

den heer  J. C. Spakler, naar  elders vertrokken, gekozen de 
heer  Joseph Cuypcrs, terwij l de heer r  bij  acclamatie 
tot Voorzitter  werd herbenoemd. 

Een paar  vragen van technischen aard, als over  ventilatie 
en over  de eischen voor  een protestantsch kerkgebouw, welke 
laatste quaestic commissoriaal werd gemaakt, kwamen ter 
sprake, waarna de vergadering werd gesloten. 

. Wij  vestigen de aandacht op de in dit blad 
geplaatste advertentie omtrent de tentoonstelling van oude en 
nieuwe kunstnijverheid, in Apri l e. k. door  de hier  gevestigde 
Vereeniging voor Vak en  te houden. e inschrijvings-
biljetten worden vóór  1 Februari a. s. ingewacht. 

. Bij  den verkoop der  belangrijke verzameling 
van kunstwerken van wijlen C. Springer, in de vorige maand 
te Amsterdam gehouden, werd door  het Gemeentebestuur  een 
prachtvolle teekening (fusain) aangekocht, voorstellende het 
afgebroken armweeshuis op het Noordpoortplein alhier. Van 
dezen gevet, in zijn genre een der  schoonste van , 
bestaat in de oudheidkundige verzameling ten Stadhuize niets 
dan eene kleine photographie, zoodat dc aankoop dezer tee-
kening, en dat nog wel van de hand van den grooten Springer, 
als een gelukkige aanwinst mag beschouwd worden. 

— Er  is hierterstede eene vereeniging ontstaan, die den 
naam van Gemeentebelang draagt en zich ten doel stelt belang-
rijk e gemeentezaken in het openbaar  tc bespreken, de inge-
zetenen over  vraagstukken van den dag voor  te lichten en in 
verband daarmede de keuze van vertegenwoordigers in den 
Gemeenteraad te leiden. e Vereeniging is dezer  daeen voor 
den eersten maal voor  het publick opgetreden; de heer  P. Polet, 

r  der  gasfabriek en waterleiding — beide instellingen 
behooren aan de gemeente — had zich beschikbaar  gesteld 
om het nut der  waterleiding en de vermeende of gerechtvaar-
digde grieven over  het gas te bespreken. t bleef niet bij 
eene bespreking van deze belangrijke onderwerpen, waarbij 
uiteenzettingen, toelichtingen, wenken en raadgevingen zich 
afwisselden; ook eene tentoonstelling was daaraan toegevoegd 
om door  aanschouwing van verschillende zaken zich een beter 
begrip van een en ander  te kunnen vormen. e artikelen, 
ingezonden door  handelaren tc g en uit andere plaatsen, 
waren in een catalogus, die aan de toehoorders werd uitge-
reikt , omschreven en bleken van veel nut te zijn bij  den door 
den heer  Polet gegeven verklaring en de beantwoording van 
verschillende vragen, hem door  de Vergadering gedaan. 

— e k te 's-Gravenhage zal dit jaar  een restauratie 
ondergaan in den geest van de herstelling der  Groote . 
Een gedeelte van de thans nog witgepleisterde muren en ge-
welven zullen beschilderd en gepolychromeerd worden. t 
werk is opgedragen aan den heer , architect aldaar. 

. 

— Bij  den Waterstaat in e zijn: 
Overgeplaatst van de residentie Pekalongan naar  de resi-

dentie Japara, de opzichter  3e kl. J. J. van der ; van de 
residentie Timor naar  de residentie Soerabaia, de opzichter 
ic kl. . S. ; van de residentie Semarang naar  de 
residentie c districten, de opzichter  ie kl. G. . 

; van de residentie e naar  de residentie Semarang, 
de opzichter  3c kl. A. . van Bebber; van de residentie 
Tegal naar  Buitenzorg, de ingenieur  3c kl. G. . , 
van de residentie Probolinggo naar  de residentie Besoeki, de 
opzichter  2e kl. B. A. . 

Toegevoegd: aan den chef der  3e Waterstaatsafdeeling, de 
ingenieur  2e kl. . G. de Val; aan dien der  5e afdeeling, de 
opzichter  ie kl. J. C. W. F. ; aan dien der  3e 
afdeeling, de opzichter  ie kl. W. . van Poeteren; aan dien 
der  2e afdeeling, de adspirant-ingenieur  J. . Faber, aan dien 
der  5e afdeeling, de opzichter  2e kl. P. . Briet. 

Gesteld: ter  beschikking van den resident van Soerabaia, 
de opzichter  ie kl. . E. Nitschmann. 

 de overplaatsing, vau de residentie Sumatra's 
Oostkust naar  de directie, van den ingenieur  2e kl. J. F. de 
Gijselaar. 

Geplaatst: in de residentie Pekalongan, de ambtenaar  ter 
beschikking P. ; in de residentie Preanger , 
de ambtenaar  ter  beschikking . la Fontaine; in de residentie 
Timor , de opzichter  ie kl. P. Bommel. 

Belast: met het doen van opnemingen voor  eene spoorweg-
verbinding: 1° tusschen Probolinggo en Panaroekan, de tijde-
lij k ingenieur  ie kl. P. ; en 2° tusschen Blitar  en 

, de tijdelij k ingenieur  2e kl. J. VV. Post. 
Toegevoegd: aan den tijdelij k ingenieur  ie kl. P. , 

de tijdelij k opzichter  3e kl. A. W. Eijkelenboom; de onder 
opzichter  2e kl. B. E. S. Brender  a Brandis; de tijdelij k onder-
opzichter  3e kl. E. von Pastau; aan den tijdelij k ingenieur  2c 
kl. ]. W. Post, de opzichter  2e kl. . , de tijdelij k 
onderopzichter  ie kl. C. . Esche. 

Geplaatst: bij  den aanleg der  lij n Preanger—Tjilatjap, de 
ambtenaar  ter  beschikking W. J. Tjassens . 
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. 
n geaboneerden hiertelande, die 

het weekblad bij  vooruitbetaling tot den 
prij s van zes gulden wenschen te ontvan-
gen, worden 'uitgenoodigd dat bedrag vóór 
1 Februari e. k. vrachtvri j  te zenden. 

. 

voor  Oude en Nieuwe , 
te houden in Apri l 1892 te . 

n moeten ingezonden 
zjjn voor  1 Februari a. s. 

Voor spoedige opgave houdt het Bestuur 
zich aanbevolen. 

. E. VA N , 
\ste Secretarie. 

van . 
e aandacht wordt gevestigd pp de 

v o o r w a a r d en tot opleiding? 
van J o n g e l i n g en voor  het -
d er d er  G e n i e t r o e p en i n 

, omschre-
ven in dc Nederlandsche Staatscourant 
van 8 Januari 1892, waarvan afdruk-
ken kOStelOO» zijn tc bekomen bij 
het t van . 

Eene groote firma in decoratié'n, 
verschillende belangrijke werken uitgevoerd 
hebbende, verlangt voor  Nederland 

n wende zich in de Fransche taal met 
franco brieven onder  lett. A C aan het 
bureau van dit blad. 

e g 

N 
te n op Zoom. 

e Notaris . C. V A N E V E N te 
Bergen op Zoom, zal ten verzoeke van den 

r  F. W. VAN T te Arnhem, in 
het openbaar 

N en : 

liggende aan de Antwerpsche straat bjj  de 
«Vier  Winden"  te Bergen op Zoom, kad. 
bekend sectie  N°. 616, groot 16 aren, 90 
centiaren. 

Te veilen in i koopen, die breeder  by bil-
jetten zijn omschreven, en op het terrein 
afgepaald. 

e zitdagen zullen worden gehouden in 
het s »de "  van den r 

S te Bergen op Zoom: voor  den 
, op g 21 Januari 18112; en 

voor  de Toewijzing, op g l Fe-
bruari 18E8, telkens des avonds ten 8 ure. 

Nadere inlichtingen geelt voornoemde No-
taris VAN E VEN. 

E 

Aanbesteding. 
 en S van 

 zijn voornemens op g 
den 2 Februari 1892, des namiddags te 1 uur, 
ten e aldaar  aan le besteden: 

t N der G 
van den r  der 
Gemeentewerken in het Stads-
Timmerhuis. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren, ter  ken-
nisneming op de  Secretarie en het 
Stads-Tmmerhuis te , en zjjn tevens 
voor  ƒ1,— verkrügbaar bjj  Wed. P. VAN 

E & ZOON, Boekdrukkers, Hout-
tuin n". 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. e aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Vrijdag den 29 Januari 
1892, des voormiddags te 11 uren. 

t  van
) , zal op * Febrnari a. s., mid-

dags 12 uur 
publiek aanbesteden: 

e geheelo nieuwe bestrating door 
de kom van het dorp WeU met 
btjlevorin g van aUe benoodigde 
materioo1. 

Nadere inlichtingen bjj  den -
TE  te n . 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 28"  ' Januari 1892, des 

namiddags ten twee ure zal in het Centraal-
Personenstation te Amsterdam in het lokaal 
naast de wachtkamer 3' klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 511. 
e levering van diverse N 

, N en -
TE N ten behoeve der  Centrale 
Werkplaats te m in den 
loop van bet jaar  1892 benoodigd. 

t bestek is ad ƒ 0.60 verkrijgbaar  bjj 
den portier  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amsterdam , of op franco aanvraag met 
toezending van het bedrag aan het Bureau 
«Tractie en "  kamer 191 in voor-
noemd gebouw. 

n worden verstrekt door  den 
r  van de Werkplaats te . 

e Administrateur . 

 en S der 
Gemeente  zullen Zaterdag30 Januari 
1892, 's voormiddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize 

Bestek N°. 12. 
t vergrooten van School No. 

V met vier  lokalen enz. 
Begrooting ƒ22400. 

Aanwijzing zal worden gehouden op Zater-
dag 23 Januari a. s., 'snamiddags 1's ure, 
aan School V (Agnietenstraat). 

n worden alle werkdagen, tot 
den dag der  aanbesteding, tusschen 10en 12 
uur gegeven aan het Bureau Gemeentewerken 
ten Geinccntehuize, alwaar  bestekken met 
gezegelde inschrijvingsbiljetten en 2 teeke-
ningen tegen betaling van fl per  stel ver-
krijgbaar  zjjn. 

S te
Staal-, Plut-, Band-, . en T"'-' "  '  l l z 

Steeds n 
 in e n en lengten. 

tljlen en gegaten smal uit de fabriek 
van (iebr. Böiiler  &  Co. te Weenen, alsmede 

A S T E . 

V e n t i e l -

van  p. k. 

Goedkoopste . 

 toezending van geïllustreerde 
Prijscourant op aanvrage. 

t 74, . 

van Gebrand s en . 

E. O - . 
e ter  bezichtiging bij 

de heeren VOS & E , -
verstraat 183, en in het Gebouw der 

j  tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. Te 
's-Gravenhage bjj  de n  4Zn., 
te m bj| de n J. BOS & ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleeld attent gemaakt. 

TE  aangeboden: 
een horizontale 

, 
8 paardekrachten. Te zien bjj  J. . VAN 

, Pannentegelfabrikant te Ai.fen 
a/d . 

 A A  22. 

n van Parket- en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

N TOO N 
 Amsterdam, 

Administratie-Gebouw H.  en
g tot het nemen van metselproeven bij  kunstmatige vorst. 
h en Chemisch Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 

Cement, enz. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

Ti. U  - A.rnliem. 
r  van Z . . d en . 

™ ^ Fabriek en n van n voor  wetenschappelijk gebruik. 

d voo , - en e n 
met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e onderscheiding 1879. 
, , - en , enz. enz. 

, - en , , enz. enz. 
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. 
e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zy le-

veren . t in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjnc n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

t k t a, . 
vorm. . . 

J. W. N - Gouda. 
Plafonds, Separatiemaren, Ventilatiekokers. 

O n b r a n d b a ar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

G. W. VAN  & C»., AAN
verzenden franco, op aanvrage per postwissel: 

Gezegelde inschrjjvingsbiljetten met cou-
verten a ƒ 0.29 per  stuk 

n volgens art. 11 
der  arbeidswet . . . 

Verhuurbiljette n . . 
n . . 
n . . 

n van 
ongelukken 

0.(16 
0.05 
0.55 
0.55 

» 10 stuks 
» 10 » 

0.17 

, Eemscheid. 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven worden 

verstrekt door  don Generaal Agent voor 
Nederland en

T. G. T Jr., Amsterdam. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederlaml en  T. 6. T Jr., . 

J A N  k ('". 
 a ri l ix s 1 ri i a t 402 

. 

 v a n  i „ m e r i l - en Stofzuigers 

S P A T E N T 
Zindel i jk , , , , 

in groote verscheidenheden, voor: , , Lawn-Tenn is-
, , W i n k e l- en n , G a n g e n, , 

- en , n enz. 
Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-

E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  'J en 10, Amsterdam 
en voor  Arnhem by den r  É  Or. S C.Ozn., t F 62 te Arnhem 

 W. PATON S 

wvmm
E

-

-

N 

voo ,

, , enz. 

Geëfnaiileerd-rizefen N 

. 
: 

p 1880 
Weenen 1880. 

: 
Frankfor t . 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden e 

A m s t e r d a m 1883 

N . Frankfor t . 
 van 

Glasmozaïek, 
 en . 

Opfirertch t . 
Eenig vertegenwoordiger  voor  Nederland 

. , Amsterdam, 
t n . 335, b i j  de O n d e S p i e g e l s t r a a t. 

Voor het verwijderen van warnie-
of slechte lurht , stof, stoom, 

n enz. Voor  droging en af-
koeling in fabrieken van verschillenden 
aard. (1) 

Vraag prijzen en referentie*. 

g 
en . 

J. . B A C O N , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingon en bro-
ehuren worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

. E 

van G. J. , te . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjue inrichtin g voor  Pli*t»lith* f raphle, 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plint, Teekeningen enz. van . Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor  Pheteilnce-

e voor de reproductie van Platen en 
Gravure*, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
igne s»ér»»t»pe-lnrlehtlnf voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

Gk. T. . 

&  J . , 
N VAN 

S en « k V , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste . 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

t bij 0. W. na de Wie] & &>., te . 
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A 

 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en : 

u van  Ojimtrlur. t 28, Arnhem. 
u de e van Architectura et Amicitia TAN , 

. E  en L J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

|le , n , te Amsterdam., 

N V A N T . 

e 950e g van het Genootschap zal ge-
houden n op Woensdag 3 i a. s., des 
avonds te 8 n , in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het . 
/'. e van den hee . . a als ge-

woon l id . 
e. e van den hee G. L . Toekamp Lam-
s d doo  de n J. l en . 

) als gewoon lid . 
d e van den hee A . N . , -

l i d van het Genootschap: Over eenige werken van 
H. de  die niet in het plaatwerk van S. de Bray 
zijn opgenomen, met schetsen van den spreker. Verder 
kunstbeschouwing van eenige minder bekende platen van 
H. Vredeman Vriese. 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

A ET . 

964e Vergadering van WiteHS<i<ig 20 J<muari 1892. 

e e , de hee J. , opent 
de , a de notulen de e bijeen-
komst n gelezen en . p heeft 
de ballotage plaats van den hee . . , die 
met algemeene stemmen als gewoon li d t aange-
nomen. 

e hee . G. Jansen t het d tot het 
houden eene lezing ove  antieke . l 
hij de toegevendheid zijne s t wegens 
den n tijd, die hem als g voo  zijne 
lezing gegund was, geeft hij op e wijze een 

t van de e voo t bij de 
oude, hoofdzakelijk e volken , en van de e 

p de e bij hen d ontwikkeld en toe-
gepast.  behandelt s het be-

n van a platen en van stuc bij de 
, het in n tijd n van het

hunne monumenten en van hunne , 

e e van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor  den inhoud van stukken, gewaamietkt met de iuitialci 

A.V'.W. 
T ƒ2.25 c  3 maanden of we!, bij g en 

o toezending, têt gtrijum  Voo  het buitenland (de landen de
i ) /7.50 en ü ƒ8.—, beiden bij . 

, ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzonderlijk e nommf.rs, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  O/merker te 
Arnhem en bij den t Jon. G.  Czn., -
handelaa te Amsterdam. 

en ten slotte de e k en de 1'ompejaan-
sche . 

Een m applaus tie  aanwezigen t de -
den, e de  den hee Jansen voo  zijne 
lezing bedankt. a heeft de kunstbeschouwing 
plaats van den hee . . , die het e k 
„Fantaisies " van s te  bezichtiging 
stelt. t d genot n deze e 
schetsen doo  de aanwezigen . 

Xadat nog als gewoon lid, doo  de n .
en J. l , t d de hee Toekamp 

, sluit, niets mee aan de e zijnde, de 
 de . 

(A . et A . ) .
in'il s dans les , 

qui t a nos s amis, 
quelquc chose qui ne nous déplait pas. 

We hadden een avond onde s aange-
naam , en k was het k 

k d ove  kunst in 't algemeen en 
bouwkunst in 't . d , 

, toegejuicht; wat af te , goed te 
n of toe te juichen was. 

We n toen buitengewoon veel nieuws, nu ja, 
nieuws juist niet, maa toch veel g oud 
nieuws; het viel ons op, dat in onze goede stad en 

, en , nog zóóveel op kunstge-
bied t om een , als boven, een gehcelen 
avond levendig te houden; toen we n voldoende 

d , kwamen we des avonds n 
bij , totdat eindelijk bij ons een denkbeeld 

, s  doo  ons n was. 
Ons medelid Junio  was de , die het p 

in m te  tafel , ofschoon we allen s op 
e s hetzelfde hadden gezegd. 

We hadden namelijk s dikwijl s de wenschelijk-
heid geuit om voo  dit blad (gesteld , dat de e 
het zou willen toestaan) wekelijksche n te -
ven , n van hie  en , zijnde e 
spiegels van hetgeen in ons landje en n -
valt ; we , dat als iemand onze zoo iets alleen 
moest ten uitvoe , het moeilijk zou ^ 



34 E . 30 i 1892. 

e weck dc noodige stof bijeen tc . m 
hebben we besloten dit „en " tc doen, cl. w. z. 
iede een . 

e n A . , E. Gout, . A . Gotit cn 
eenige , die g onbekend wenschen tc 
blijven, n volkomen met het l eens; alleen 
de hee . Goüt (geen familie van de twee -
noemde Gout's) kon zich niet e ; hij 
is s altijd opposant. t een lang betoog 

e hij te bewijzen dat ons l niet voldoende 
levenssappen zou kunnen . We lieten hem 
echte niet , ontnamen hem het , en 
gingen d tot stemmen , n de con-
clusie was, dat het l d aangenomen met 
zooveel stemmen vóó  en één tegen (van . Goiit 

. 
e was ove  dit besluit zóó ontsticht, dat hij 

uit k zijn n tc kennen gaf mede te , 
maa in dc . 

Zoo d n°.  deze n in onze -
g ; het is ; e t veel op ons 

n wat n moet : onbillijkheden 
, n , maa  zonnige -

schijnselen , die al dat duiste doen . 
Wie we zijn ? 
n dezelfde g besloten we als één geheel 

te n cn in dien m de n te . 
A l s we nu onze namen  eenige van niet 

e lengte en beteckenis) achte elkande plaatsten 
als één , dan zou een a bijblad van
Opmerker noodig wezen, alleen om onze handteekening 
te zetten. 

We hebben ons slechts van eiken naam de -
lette  genomen en n toen — o, wonde — tot 

t met enkele wijzigingen het d x , 
heel toevallig en tevens zee beknopt. 

We beginnen deze week, zonde nog begonnen te 
zijn, met veel te n zonde veel te zeggen. We 
eindigen nu met het aanbieden onze -
gingen aan de e voo  de genomen e , 
en aan de , die welwillend genoeg , dit 
ons g van de club als inleiding te . 

e volgende week begint E. Gout met iets , 
en hopen we iets . 

t. t. 
. 

(A . ct A ) . 
Naa  aanleiding van de lezing van den hee

Jan de Quack, , ove  de e de 
" tc , opgenomen in

Opmerker van 23 Jan. 1892. 
t belangstelling nam ik kennis van de -

sante lezing des n e Q.; toch twijfel ik niet of 
de geachte  in de g van A . et A . 
zal mij een kleine g dienaangaande -
loven uit te ; zij t de p „L a -
tance" (1814), en wel e  ove  deze p 
zegt: 

e jonge man, 't moet me van 't , geeft veelee
de „onbeweeglijkheid", dan den „opstand" " n 
deze n nu schijnt het mij toe dat juist deze -
len, die doo  den hee e Q. n t om op af-

e wijze ove  bedoelde p te , een 
e op de compositie insluiten; la resistance n.1. 

is niet dc opstand maa de standvastigheid, en als zoo-
danig is de hoofdfiguu k bedoeld: het pal staan 
en geen duim n wannee het gevaa , 
het n van een ouden , de g 
van een e , en het lij k van zijn kind! 
Welke  de  was m de hee e Q. 

dc n met de „toekomst" bestempelt, is 
mij niet t duidelijk. 

Nu ik toch aan het n ben, moet ik ook mijn 
g te kennen geven dat dc hee e Q. met 

geen enkel d melding maakt van de kolossale beel-
, die e 1880 —1882 dit monument 
. 

e , e het e k 
(dc gemutste c , staande op een , 
doo  vie  woeste n n die doo e 

n in toom gehouden, f zich op het 
m van den , en was geheel -

digd op de plaats zelve, en wel van n -
spannen met f linnen, hetwelk op zijne t wede be-
dekt was met eene laag , n alles  ge-

d was. k had de gelegenheid dit van j 
tc zien cn het was bepaald , met welke be-

k e middelen zulk een h beeld-
k was tot stand ; het diende als model 

voo  een in steen of s tc n ; dc defi-
nitieve g echte is niet ; of men dooi-
de e kosten is t of dat de d 
het als een misstand beschouwde , is mij niet te e 
gekomen; wel weet ik dat men op een goeden dag 
dc paaiden- cn mensenbeelden van hun huid ontdaan 
zag en alleen een k van n en zwie-
pingen te zien , dat ook a n was; 
het was in t een e aanblik de e daa
te zien staan zonde e . t is mij he-
laas ontgaan , wie  en make deze p was 
of , en ik hoopte deze wetenschap uit de lezing 
des n e O. te ; k zal me-
nig leze van  Opmerker in staat zijn p te ant-

n , en e zal hij zeke  dezes 
. 

 Haag. G. . . . 

E E X . 
(1508—1620). 

(Vervolg van pag. 21.) 
n 1566 d te m een k opge-
t , dat van n invloed geweest is op vele e 

scheppingen. Wi j bedoelen den n van de Oude-
of , een schepping van Joost Jansz 
genaamd . e n heeft thans niet mee
zijne e gedaante; het steenen beneden-
deel toch is in de achttiende eeuw geheel ommetseld. 

e spits heeft , in hoofdzaak, zijn ouden m 
behouden. j kan beschouwd n als een -
taling in t van de laat-Gothische 
spitsen, n die de k te m zulk 
een schoon d is. e pinakels zijn doo  obelisken 

n , de n doo  klassieke ; alleen 
de e pee is als g behouden, 
doch van al wat aan de middeleeuwen , ont-
daan. Zee l is de g van het e 
benedendeel naa het achtkante bovendeel opgelost; 
hoewel men hie  nog de g de  Gothiek be-

, heeft de bouwmeeste toch een geheel nieuw 
motief weten te scheppen, dat late  doo  velen zijne

s op mee of minde gelukkige wijze -
t is. 

Wi j moeten hie  nog op een n n wijzen, 
die ofschoon de tijd zijne  stichting onbekend is, toch 
zeke tot deze e , namelijk dien van de 

k te . Alleen het e -
kante benedendeel n heeft voo  ons belang; het 
achtkante bovendeel, dat uit de zeventiende eeuw af-
komstig is, t uit een oogpunt van e 
niet veel s op. t benedendeel dan t 
met s en hoofdgestellen van gehouwen steen, 
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die de , Jonische en e n -
toonen, en dat wel in tamelijk e opvatting. 
Tusschen de beide bovenste n zijn nissen 

. Jamme genoeg zijn de e -
thische kapiteelen bij een e g doo  zee
kunstlooze s . 

Voo  wij  gaan, willen wij nog een oogenblik 
stilstaan bij de e n uit 
deze , n wij s gelegenheid hadden 
enkele te . Een de e is zeke het 

e eikenhouten hek, dat de kapel ten oosten van 
het t de k te -
dam afsluit. e g is hie  zee eenvoudig, 
doch de eolonnetten hebben s composietkapiteelen, 
hoewel men op de schildjes, e het e 

l de  schachten , het l 1538 leest. 
e hoofdstijlen van dit hek hebben ccn , die 

t aan dien van het k te Enkhuizen. Niet 
minde i is het s genoemde eikenhouten -
hek in de k te Abkoude. e eolonnetten zijn , 
wat haa benedendeel , als s . 

e n n met k , n kin-
, vogels, enz. . Ook in de 
k te Vianen n wij s een -

gesneden hek van 1542, j de eolonnetten -
e kapiteelen hebben en de hoofdstijlen met fijne 
n , die een e p met 

het e e . Eindelijk noe-
men wij nog de zee e n van de St.-Jans-

k te , die n s heb-
ben en geen l . Een , geheel 
van geel , bevindt zich in de k tc 

. n het t zijn hie  dolfijnen en kin-
n . 

Wi j hebben s gelegenheid gehad, op enkele 
n uit deze e te wijzen. e e 

van allen is zeke de bekende kansel in de St.-Jans-
k te , die ongetwijfeld, evenals de 

e e n van dit , het k 
van tal van s geweest is, en die naa wij 
meenen, veel  begonnen moet zijn, dan men 
tot e aannam. t t toch heeft geheel 
het  van dat, e de n van vóó
1550 ; de Vlaamsche , die na 1560 -
te-lande l in zwang kwamen, n geheel. 

s dit alleen zou voldoende wezen om de onjuist-
heid aan te toonen van de in den laatsten tijd geop-

e g als zou s t om-
s 1570 dit k gemaakt hebben. n 

deze kunstenaa k aan het meubel d 
heeft, dan zal hij wel niet s gedaan hebben, dan 
de schade , die de s aan den 

l hadden . e n 
uit dien tijd vindt men o. a. in de k 
te n en de k te . 

Niet slechts de n n met n 
; ook de n n dikwijl s met keu-

e n van . Onde het-
geen uit dien tijd d gebleven is, noemen wij het 

e gestoelte in de l van het stadhuis te 
, hetwelk de n 1543 en 1546 t 

en j duidelijk de invloed de e kunst 
is waa te nemen, benevens het gestoelte, e 

 van n in 1 560 het s van het stadhuis 
te Nijmegen , en dat in e zijne
motieven mee aan de Vlaamsche kunst van dien tijd 

. Ook in het m te m 
ziet men g k uit dien tijd. e den 

n uit het huis van n van m te 
l is daa ook een g aan-

wezig , welke n met , aan het Oude Tes-

tament ontleend, d zijn; dit k is uit 
n afkomstig. 

e t vond tevens uitmuntende be-
; van hunne d n dc doop-

vonten in de k tc a en in de 
k tcZutfen, van 1527. e doopvonten 

behouden wel den in de middeleeuwen n 
, doch zijn geheel of ten deele in -

geest . 
Ook de s n e aandacht; 

enkelen n hebben wij s . n de 
e plaats beschouwen wij de n , die meestal 

tamelijk uitgesleten zijn. Tot de , die 
wij kennen, n wij een in de k 
te Enkhuizen , cn een in de k te 

. e , van 1545, t twee -
men, die een hoofdgestel n , p twee engelen 
geknield liggen, die een e houden. Tusschen 
de n ziet men een wapenschild, gehouden doo
een n en een leeuw.  l igt , naa den 
smaak des tijds, een lij k met e n op een 
mat . n dc hoeken zijn dc symbolen de
evangelisten . c k in de -

k te m is van 1540, en nog . 
n het midden ziet men den , ten voeten uit; 

naast hem staan c eolonnetten, die 
met al den m de e e 

d zijn. l zijn n , s , 
wapenschilden, enz. , zoodat het geheel 
een bijzonde e compositie . Twee e 

n uit dien tijd zijn met d kope ingelegd ; 
te a in de , die van Wil lem van 
Galen; te , in dc , die van 

 Claesz k en zijn w Josina van 
. e e deze , van 15 39 , 

in een e nis, dc beeltenis van den -
ledene in volledig k gewaad, dat, g 
genoeg, in Laat-Gothischen stijl d is, l 
de nis, de s enz. een zuive e -
te  hebben. n het t komen hie s -

, zoodat dit motief s zee g -
te-lande t . e k te , 
van 1546, t eveneens een nis; de beeltenissen 
de n zijn hie  echte als in hun doodskleed, 
op een mat , . n hen t 
het wapen van m doo  twee s ge-
houden ; in de bovenhoeken zijn n , 

j wee e s . t -
k deze beide n t een e mate van 

. 
t komt in dezen tijd n , dat dc 

s met mee of minde e lijken af-
beeldden , om een denkbeeld van het e van 
al wat h is, te geven. t d schijnt 
hie  Jean Justc's e voo  Lodewijk  en Anna 
van e tc s geweest tc zijn. Wij -
meldden s dc k te Enkhuizen; ook het gedenk-
teeken van Joost Sasbout te m geeft een lij k te 
zien, hie  om het t tc  te maken, 
naast een jonge w . t afzichtelijkst 
is dc dood d op het n van t 
van e cn zijne echtgenoote in de k 
te Vianen, s 1556 . t monu-
ment bestaat uit een d voetstuk van toets-
steen , p vie  met zee fijn f e e 

s geplaatst zijn , die een tweede plaat . Op 
de e plaat ligt, in witte steen uitgehouwen, 
het zee h opgevat lij k van een man. 

d en zijn echtgenoote, e van de , 
liggen in hun doodskleed op de bovenste plaat uitge-

. Aan het hoofd- en voeteneinde staan telkens 
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twee engelen op een 'rij k gebeeldhouwd basement; zij 
houden sierlijk e kandelabers. 

Ook het bekende monument van Engelbert  van 
Nassau te Breda verdient hier  vermelding. t is, 
wat hoofdvorm betreft, gelijk aan het vorige; de vier 
pijler s zijn echter  door  de in albast gehouwen figuren 
van Julius Caesar, , l en Philips van 

ë vervangen , die ten deele van rij k georneerde 
harnassen voorzien zijn. Op de benedenste plaat zijn 
weer  de beide overledenen in hun lijkkleed op eene 
mat uitgestrekt; op de bovenste plaat liggen de onder-
deelen van Engelbei ts wapenrustig. c groote schoon-
heid van dit kunstwerk heeft aanleiding gegeven het 
aan l Angelo toe te schrijven, ofschoon hiervoor 
geen enkel bewijs bestaat en het zeer  onwaarschijnlijk 
is, dat Vasari, die al de werken van den grooten 
Florentij n noemt, dit vergeten heeft.  monument 
kan echter  wel het werk zijn van een van l 
Angelo's volgelingen, b.v. van Pietro Torregiani, die 
in Vlaanderen vertoefd heeft; in ieder  geval achten wij 
het waarschijnlijk , dat een h kunstenaar  de 
vervaardiger  is. 

Niet alle monumenten van dien tij d zijn echter  van 
zoo realistisch-sombere opvatting. e tombe van Aleid 
van Culenborch in de St.-Nicolaaskerk te n 
bv., die vermoedelijk omstreeks 1530 vervaardigd is, 
ofschoon Aleid reeds in 1471 stierf, prijk t met het 
liggend beeld der  overledene, die als het ware schijnt 
te sluimeren en aan wier  sierlijk bewerkt hoofdkussen 
twee engelen de wacht houden. e tombe is omgeven 
door  uiterst sierlijk e colonnetten, waartusschen zich 
nissen bevinden, wier  beelden echter  verloren gegaan 
zijn. e nissen vindt men ook aan de tombe 
van i van Egmont, den laatsten hertog van Gelder, 
in de St.-Eusebiuskerk te Arnhem, vermoedelijk kort 
na 1538 opgericht. e nissen bevatten reliëffiguren 
van de twaalf apostelen, , Jozef, een edelman 
en een edelvrouw. Op de tombe ligt de hertog in 
volle wapenrusting; door  zes leeuwen, welke wapen-
schilden houden, wordt hij  omgeven. 

( Wordt vervolgd.) 

. 

 EN E G S 
G . 

e steeds toenemende behoeften op technisch gebied 
maken, ook in het bouwvak , het opsporen van nieuwe 
bronnen noodzakelijk; zij  eischen het vinden van 
nieuwe bouwmaterialen, die de beproefde eigenschappen 
der eeuwen in gebruik zijnde bouwstoffen kunnen ver-
vangen. Als de bewering waarheid bevat, dat de on-
vergankelijkheid van oude gebouwen hoofdzakelijk ge-
grond is op de bestendigheid van het bindend middel, 
laat het zich verklaren dat men getracht heeft uit deze 
bindende middelen hoofdbouwstoffen te maken. 

Onder deze bindende middelen neemt de mortel eene 
eerste plaats in en het ligt voor  de hand dat men pogin-
gen in het werk stelde, om de mortelmassa zóódanig 
te veranderen dat zij  aan de meest strenge eischen 
ten opzichte van het weerstandsvermogen kan voldoen. 
Voor  dit doel heeft men in de eerste plaats het cement 
uitgekozen en dit materiaal zelfs voor  compleete ge-
bouwen toegepast. Opmerkelijk is het, dat men op 
deze bouwstof in het bijzonder  het oog richtt e en haar 
nauwkeurig onderzocht en beproefde. e is het 
geval met kalk, tras enz., terwij l men een materiaal, dat 
bijna voor  elk gebouw noodig is, het gips, weinig 
gadeslaat en de eigenschappen hiervan aan velen, zelfs 
aan bouwkundigen, onbekend zijn. 

Uit de in de natuur  voorkomende gipssteen kunnen 

verschillende soorten gips vervaardigd worden. n ons 
land is enkel het zoogenaamde, veel water  opnemende 
stucadoorsgips bekend, terwij l in andere landen het 
weinig water  opnemende en langzaam hard wordende 
estrieh-gips of metselaarsgips veelvuldig gebruikt wordt. 

t natuurlij k gips-gesteente, dat uit zwavelzure, veel 
waterhoudende kalk bestaat, verliest bij  het branden 
een gedeelte van zijn water. Wordt het nu gemalen 
en in poedervormigen toestand met water  tot een pap 
geroerd, zoo heeft hierdoor  weder  een chemische ver-
binding met het water  plaats, waardoor  de massa 
verhardt. e eigenschappen van deze hardgeworden 
massa verschillen naargelang der  temperatuur, waarop 
het gipsgesteente verhit is. Wordt het natuurlij k gips 
op een temperatuur  van 120 a 130° Celsius verhit, 
zoo verliest het enkel een gedeelte water  en het product 
is de zoogenaamde stucadoors- of wel ornementgips, 
ook snelbindend gips genoemd. Een uit het poeder 
van zulk gips met water  gemaakte pap moet in 5 
a 10 minuten beginnen stijf te worden, en in een half 
uur volkomen verhard zijn, waarbij  men eene merk-

! bare maar  niet sterke verwarming ondervindt. Wordt 
gips op een hooger  temperatuur  gebrand, zoo verhardt 
de daarvan gemaakte pap veel spoediger  en wordt de 
massa veel warmer; dergelijk verschijnsel biedt ook 
een bij  lager  temperatuur  niet gaargebrande gips. 

Wordt het gips bij  nog hooger  temperatuur  gebrand, 
dan heeft men een product, dat, met water  vermengd, 
eene smerige massa vormt, maar  nooit hard wordt. 
Al s de temperatuur  tot gloeihitte gebracht wordt, is het 
product eene gipssoort, die uitmuntende eigenschappen 
bezit ; dit is het zoogenaamde cstrichgips, ook wel 
metselaarsgips genoemd. 

Bij  het roodgloeien wordt uit de gipssteen al het wa-
ter  verwijderd en het gips gedeeltelijk tot sintels ge-
brand ; het is dichter  en zwaarder  geworden en neemt het 
water  zeer  langzaam op. Brengt men poeder  van dit 
gips in water, zoo valt dit op den bodem en gelijkt 
het materiaal bij  het aanmaken op langzaam bindend 
cement. n kan daaruit een zeer  stijve pap maken, 
die uren lang week blijft , zeer  langzaam bindt en eerst 
na vele dagen verhardt. e vastheid, die deze massa 
verkrijgt , is zeer  groot en uitzetting of scheuren ver-
toonen zich bij  het hardworden niet. t gips is ook 
een zeer  goede mortel en wordt veelvuldig gebruikt 
voor  het maken van vloeren, die zelfs op een houten 
ondervloer  gelegd kunnen worden; het spreekt van 
zelf, dat men daarbij  verhinderen moet, dat het gips 
vocht uit den grond kan aantrekken. 

t groote geheim bij  het vervaardigen van -
werken bestaat in het gebruiken van dergelijke mate-
rialen van prima qualiteit, die door  bijvoeging van 
vuurvast zand, caustic-soda, dextrine, enz. tot een 
mortelmassa gemaakt worden, die gemiddeld een weer-
stand tegen druk heeft van 1600 . per 2 ; hieruit 
laten zich ook verschillende uitstekende hoedanigheden 
verklaren, waaronder  vooral het slechte warmtegelei-
dings-vermogen moet genoemd worden , welke eigen-
schap bij  vele branden en bij  veelvuldige proeven de 
vuurproef doorstaan heeft (*). 

Bij , gewelven of wanden is zelfs bij 
het koudste weder geen nederslag van vocht of afdrup-
peling, zooals men bij  andere wanden en plafonds naar 
het systeem r ondervindt, mogelijk, terwij l wan-
den van 5 . dikte evengoed het geluid afsluiten als 
muren van 15 a 18 . 

Op doelmatige wijze wordt door  het spannen van 
een draadweefsel aan de muren eene uitmuntende ver-
ankering gegeven. l wordt het -

 Opmerker  20  1S87, 15  2
 1890. 
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stecm identisch met het m gehouden, 
doch het eerste berust op geheel andere beginselen. 

t , dat reeds voorjaren voor  het 
eerst in ons land door  mij  is toegepast geworden, is 
zeer  geschikt voor  gewelven, die belast moeten worden, 
en kan naargelang der  dikte en zwaarte van dc te 
gebruiken ijzeren staven enorme lasten dragen, terwij l 
het m berust op de trek- en spankracht 
van het draad weefsel. Voor  wanden, plafonds en vrij -
dragende gewelven is het veel doelmatiger, voordeeliger 
en lichter, waaromtrent nadere inlichtingen op aan-
vrage gaarne worden verstrekt. 

Haarlem , Januari 1892. 
).

 TE . 
Verslag van de werkzaamheden van den Arbeidsraad op 

de Algemeene Vergadering, gehouden 30 . 1891. 
 Heeren! 

t is ons eene aangename taak u op onze eerste algemeene 
vergadering verslag uit te brengen van de verrichtingen van 
den door  uwe vereenigingen ingestelden Arbeidsraad. 

t verslag kan kort zijn, want de d heeft nog geen lang 
bestaan; bovendien moet eene corporatie als de onze, die, al 
heeft ze een ruim arbeidsveld, een geheel nieuw denkbeeld in-
gang tracht te doen vinden, eenigen tijd hebben om bekend 
te worden en zelfs allerlei toestanden leeren kennen en beoor-
deelen voor  zij  met vrucht werken kan. 

Onze wordingsgeschiedenis is u allen bekend. Naar  aanlei-
ding van een verzoek van de gecombineerde timmerlieden-ver-
eenigingen werden door  architecten, patroons en werklieden 
eenige vergaderingen gehouden om gedane vragen te bespreken 
er. ontstond het denkbeeld dat de oprichting van een arbeids-
raad een eerste stap zoude zijn om patoons en werklieden tot 
elkaar  te brengen en goede verstandhouding tusschen hen in 
het leven te roepen en te behouden. 

e 's-Gravenhaagsche afdeeling van de j  tot be-
vordering der  Bouwkunst, de vereeniging «Architectura" , de 
Aannemers-sociëteit «Nijverheid" , de gecombineerde Timmer-
lieden-vereenigingen, de Algemeene 's-Gravenhaagsche Werk-
licdenvcreeniging en de Nationale Werkliedenvereeniging heb-
ben op den 22" i 1891 het reglement van den Arbeidsraad 
vastgesteld en de leden van dien d benoemd. c benoem-
den waren de heeren A. . Altewisscher, E. F. Ehnle, A. , 
W. A. , W. B. van , G. , F. . van 

, J. J. van Nieukerken, A. C. Paardenkooper, W. van 
Sassen, . . Schroot, S. J. Slotboom, A. Stigter, . Stoffels 
en . Thierij . 

Bij  de installatie bleek dat allen, met uitzondering van de 
heeren Slotboom en Van Sassen, zich die benoeming hebben 
laten welgevallen. Tot de vervulling van die onbezet gebleven 
laatsen zal straks bij  de verkiezing van de periodiek aftre-
enden uw medewerking worden ingeroepen. 
Op den ïen Juli hield de d zijne eerste zittingj , benoemde 

tot Voorzitter  en Secretaris de heeren Van n en Stoffels 
en droeg het maken van een concept-huishoudelijk reglement 
op aan de hecren , Van Nieukerken cn Stigter, welk 
concept in dc vergadering van 17 September  werd behandeld 
cn vastgesteld. 

Als gevolg van dat reglement werden tot Penningmeester 
en Onder-voorzitter  gekozen de heeren Ehnle en Schroot. 
Omtrent de financieele regeling heeft zeker  reeds een voorstel 
uwe corporation bereikt. Art . 16 van het huishoudelijk regle-
ment bepaalt dat den d geheimhouding is opgelegd omtrent 
de persoonlijke klachten die bij  hem worden ingebracht, om 
niemand af te schrikken die zich met eene klacht tot den 

d wil wenden; daarom zal het verslag van de handelingen 
van den d gewoonlijk alleen over  zaken handelen en dus 
geen persoonlijke feiten behelzen. 

n de allereerste plaats meent de d te mogen constatee-
ren dat zijn pogingen om den loonstandaard te verbeteren cn 
te lange werkdagen tegen te gaan met welwillendheid zijn 
ontvangen en op verschillende werkplaatsen tot merkbare ver-
betering hebben geleid. 

Partiêele klachten over  laag loon werden door  ons op voor-
zichtige en welwillende wijze met bestuurders van werkplaat-
sen besproken en hadden merkbaar  succes. 

Eene algemeene klacht over  het betalen in bierhuizen en 
drankwinkels werd door  middel van de dagbladen en persoon-
lij k schrijven onder  de aandacht van patroons en architecten 
gebracht en bracht verbetering in dat kwaad teweeg. 

Wij  merkten met genoegen op dat het Gemeentebestuur  in 
zijne bestekken de bepaling opnam, om aan dc werklieden 
ieder  persoonlijk en op het werk te betalen; zeer  waarschijnlijk 
zal die bepaling spoedig door  particulieren worden overgenomen, 
evenals die op het verzekeren van werklieden tegen ongelukken, 

waarin het Gemeentebestuur  van 's-Gravenhage aan de andere 
gemeenten ook het voorbeeld gegeven heeft. 

Ook werd door  middel van de pers een beroep op de patroons 
en werklieden gedaan om elkaar  zoo mogelijk bijtijd s te ver-
wittigen bij  voornemen tot ontslag of vertrek. 

e Arbeidsraad heeft er  altijd rekening mede gehouden, dat 
zijne taak is bet verbeteren van ongewenschte toestanden langs 
minnelijken weg, niet alleen omdat hem de macht ontbreekt 
om iemand te dwingen, maar  vooral omdat eene toenadering, 
uit overtuiging geboren, meer  levenskracht bezit dan eene die 
door  dwang ontstaat; verbetering, geen verbittering moet het 
gevolg van zijn bemoeiingen zijn. 

, mijne heeren, mecnen wij  u een beeld gegeven 
te hebben van onze allereerste werkzaamheden. 

Veel blijf t er  nog te doen over  en ook veel verwachten wij 
van uwe hulp. At zal de d gaarne doen wat zijne hand 
te doen vindt om bestaande ongelijkheden te effenen en bete-
ren toestand voor  te bereiden, uwe wenken, uwe klachten 
en opmerkingen kunnen ons den weg helpen vinden. 

Uwe hulp in het algemeen is ons noodig voor  het schoone 
doel: bevorderlijk te zijn aan de goede verstandhouding en ver-
botering van den toestand van hen, die te 's-Gravenhage het 
bouwvak booefenen. 

F. . van , Voor sitter. 
. Stoffels, Secretaris. 

maatschappij  t o t bevordering der  bouwkunst. 
Afdeeling Arnhem. 

Vergadering van 27 Januari 1892. 
Na goedkeuring der  notulen, deelt de Voorzitter  mede dat 

de volgende stukken zijn ingekomen: 
i». Een schrijven van den heer  Noppen, over  het verslag 

van de vorige afdeelings-vergadering in  Opmerker, waarin 
een kort résumé van het gesprokene over  het plan tot ver-
binding van oude en nieuwe stad voorkomt, luidende: »dat, 
hoewel waardeerende dc vele verdiensten van het plan Noppen, 
dit wel als verbinding, maar  niet als hoofdverkeersweg tusschen 
oude en nieuwe stad zal voldoen." e heer  N. verzoekt in zijn 
schrijven aan de Afdeeling hem de behulpzame hand te leenen, 
daar  de ondervonden waardeering hem tot het besluit gebracht 
heeft om het plan op grootere schaal en omvangrijker  uit te 
werken 

e heer  Portheine is het in 't geheel niet eens met het in 
de vorige vergadering besprokene en meent dat er geen hoofd-
toegang geeischt wordt, daar  hij  niet kan gelooven dat dc 
gemeente zich naar  die zijde zal uitbreiden. Spreker  is van 
oordeel dat men den heer  Noppen moet steunen: de inzending 
van het plan levert voldoend bewijs dat de ontwerper  het 
oordeel der  Afdeeling wenscht. 

e heer  V. G. A. Bosch moet den spreker  opmerken dat, al 
gelooft hij  niet aan die uitbreiding, zij  echter  nu eenmaal 
bestaat; de Voorzitter  voegt eraan toe dat het plan door  den 
heer  Noppen is gezonden aan den Secretaris en eveneens aan 
hem, doch zonder  begeleidend schrijven, waaruit niet valt 
op te maken of dit eene beleefdheid is, dan wel geschied is 
met bedoeling het plan aan onderzoek en critische beschouwing 
te onderwerpen. m is het plan, ook wijl het officieel in 
Gelria was afgedrukt, besproken. 

Uw verslaggever  stelt voor  den heer  Noppen tc berichten dat 
het verslag in  Opmerker van 2 Januari jl . niet is het 
officieele verslag van het Bestuur  der  Afdeeling. t voorstel 
wordt aangenomen, waarbij  de Vergadering het Bestuur  op-
draagt den heer  Noppen te vragen of hij  eene beoordeeling van 
zijn plan wenscht. Valt deze niet in gunstigen zin uit, dan 
kan de Afdeeling bij  het uitwerken van het plan hare mede-
werking natuurlij k niet verleenen. 

2° een schrijven van de Afdeeling Amsterdam, waarin zij 
de hulp inroept van de zusterafdeelingen in zake het uit te 
brengen rapport over  de speciaal als protestantsche kerken 
gebouwd zijnde godshuizen in Nederland. Aan de in de vorige 
vergadering benoemde vragencommissie wordt opgedragen ook 
dit te willen onderzoeken. 

3° een schrijven van de Vereeniging Bouwkunst cn Vriend-
schap te m met mededeeling van de programma's der 
door  deze Vereeniging uitgeschreven prijsvragen voor  1892. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan den heer  V. G. A. Bosch, 
wiens voordracht tot onderwerp had: n over 

m en Pompeji." 
Aan de wanden van het lokaal waren geëxposeerd een dertig-

tal platen (in kleuren) van zeldzaame schoonheid, voorstellende, 
met vermelding van de jaren van opgraving, de interessant-
ste schilderingen die gevonden zijn. t werk, op last van de 

c g uitgegeven, is niet in den handel, en 
het was dus voor  de aanwezige leden een groot voorrecht in 
de gelegenheid te zijn dit te zien; ter  verduidelijkin g waren door 
spreker  tal van andere platen geëxposeerd en eenige photo-
graphieen bij  zijn bezoek aan die steden gekocht. 

Spreker  begint zijne rede met te zeggen, dat m 
en Pompeji ruim 1700 jaren onder  asch en lava zijn bedolven 
geweest. 
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n 1720 stiet men bij  het graven vaneen welput, bij  het bou-
wen eener  villa, op muren, die bij  opgraving bleken tc behoo-
ren tot het theater  van , waarbij  vele beelden 
werden gevonden. Geregelde opgravingen zijn vóór  1738 niet 
geschied. Van af dit jaar  werden zij  onder i van Bour-
bon met zorg verricht en de opgegraven voorwerpen in een 
museum tc i gerangschikt, welk museum later  verplaatst 
werd naar  Napels. Onder  dc e revolutie hadden geene 
opgravingen plaats, doch in 1806 werden zij  op last van Na-
poleon  voortgezet, cn men kent den grooten invloed, dien 
de uitkomsten hadden op de kleederdracht en meubileering 
der c volken cn in hoofdzaak der  Franschen. Na-
tuurlij k werd ook hier  weder  geïllustreerd, en kwamen eerst 
later  nauwkeurige studiën het ware licht verspreiden. 

e opgravingen van den allereersten tijd gaven een zuivere 
voorstelling van de hooge kunstuiting van het e 
volk. s in 63 na Christus werd een deel van i 
door de lava verwoest, doch 13 jaren later  werden de beide 
steden geheel bedolven. r  de inwoners voorbereid waren 
door de in 63 plaats gehad hebbende uitbarstingen, zijn de 
meesten gevlucht en daardoor is het te verklaren dat men zoo 
weinig menschelijke overblijfselen heeft gevonden. 

Spreker  wenscht in hoofdzaak eene beschrijving te geven van 
het Pompejaansche huis. Alle losse voorwerpen zijn bij  de 
opgravingen in musea ondergebracht. Na eenq korte beschrij-
ving van de woning, verduidelijk t door  een plattegrond, wijst 
spreker op de groote rol, die de schilderkunst bij  die huizen 
speelt. e muren waren beschilderd met voorstellingen van 
schoone vrouwen, helden, genre- en dierstukken, veelal los-
bandig vroolijk , humoristisch en naïef-zinnelijk, soms tot het 
erotische toe. 

Bij  voorkeur  zijn de figuren en handelingen aan de mythen 
van Amor en Bacchus ontleend. Waren in m de 
schilderingen zeer  rij k gedaan, de Pompejanen konden zich die 
weelde niet veroorloven en de schilders daar  maakten schetsen 
op de muren, die door  de geringe kosten onder  ieders bereik 
vielen. Eigenaardig is de e invloed op het oor-
spronkelijk Grieksche Pompeji, zoowel op de huizen als op de 
leefwijze der  Grieken. Zij  wilden de rijk e e patri-
ciërs in hunne ongekende weelde nadoen, en waar  dit niet ging 
bootsten zij  in stuc na wat elders van dure marmersoorten was 
gemaakt. Stucwanden en stuczolderingen, zuilen van stuc, uit-
gevoerd met imitatie van de rijkst e marmersoorten, welke kunst 
later in Weenen met een schitterend succes is nagevolgd. 
Spreker  vermeldt voor  ons land de vestibule van het kasteel 
Oud-Wassenaar, door  den heer  C. n gebouwd. 

e oorspronkelijke Grieksche woning, eenvoudig cn klein, 
werd op e wijze vergroot. e uitwendige versiering 

der  huizen was onbelangrijk, doch inwendig alles weelde en 
gemak. 

e plastische versiering der n is nimmer zoo vol-
maakt door de Grieken overgenomen, doch in de wijze van 
schilderen overtroffen zij  hen verre. Gelukkig zijn deze schil-
derwerken door  de dikke laag droge asch zoodanig afgesloten, 
dat alles er  even frisch uitziet als kwam het pas onder  het 
penseel van den kunstenaar  uit. 

Spreker  schetste de rijk e vloermozaïeken, waaronder  den be-
kenden Alexanderslag, 5 . lang en 2.75 . breed, opgegraven 
in de Casa del fauno. e plafonds zijn alle vlak en a la fresco 
beschilderd. t perspectief der  wanden is zoodanig, dat de 
vertrekken grooter  schijnen. Zij  deelden het wandvlak door 
lijnen in, en langzamerhand bracht de hooge techniek hen tot 
de grootste losbandigheid. Zuilen werden halmsteden, uit 
bloemen kwamen halve figuren; bladguirlandes onderschraag-
den frontons, in één woord: het onbestaanbare werd geschilderd. 

Vitruviu s zegt daarvan : «zoover heeft het de mode gebracht 
dat men tengevolge van slechte kunstrechters voor  de ware 
voortreffelijkhei d geen oog meer heeft'' r  dit is overal 
het geval, waar  de techniek bare hoogste volmaking bereikt 
en is door  alle tijden voor  elke stijlperiode waar  gebleven. 

e hoogste trap der  techniek leidt tot verkrachting. 
e kunstindustrie ging hand in hand met de hooge kunst-

uiting. Alle voorwerpen en huissieraden zijn van het kost-
baarste materiaal en van den schoonsten vorm. en de ver-
zamelingen beschouwende, komt men tot de conclusie dat er 
niets nieuws onder  de zon is. 

Brons, ijzer, edele metalen, glas, edelgesteenten — uitge-
nomen het diamant —: de Grieken kenden het materiaal cn 
dc bewerking, en ook op deze artikelen bleef de Grieksche 
kunst haar  stempel drukken. 

Bewonderenswaardig zijn de verzamelingen glaswerk, die 
voor  het fijnste Venetiaansche werk van onzen tijd niet onder-
doen. Bekappingen van gesmeed ijzer, a jour  bewerkt, wor-
den eveneens aangetroffen, ja de volmaakte lijkverbrandings-
ovens werden gebruikt. Geparfumeerde was en vetkaarsen, 
die de vertrekken met de heerlijkste geuren vulden, waren in 
gebruik. Tapijten van de schoonste patronen, geweven wollen 
kleederen, filigraanwerk,  alles is gevonden en legt getuigenis 
af van de hooge kunstuiting van dit volk, maar  ook van de 
lage trap van zedelijkheid waarop het stond. En die versierde 
woningen werden opgeluisterd door  de schoonste vrouwen, die 
men uit het Oosten liet komen om bij  dc festijnen te dienen. 

Nog geruimen tijd werden de platen besproken en bezichtigd 
en door  den Voorzitter  aan den spreker  hartelijk dank gebracht 
voor dc interessante expositie en de daarbij  gevoegde mede-
deelingen. 

. 
— Bij  het korps van den Waterstaat in 

Nederlandsch-lndie is, wegens volbrachten 
diensttijd, eervol ontslag verleend aan den 
ingenieur  iste kl. J. van Velzcn en zijn 
benoemd tot ingenieur  iste kl. de inge-
nieurs 2de kl. S. W. Becking cn A. W. 

. 
— Tot ingenieur  iste kl. bij  den aanleg 

van Staatsspoorwegen in Nederlandsch-
lndie is benoemd de ambtenaar  op non-
activiteit J. . Sweep. 

— t ingang van 1 Februari e. k. is 
. , opzichter  van den provincialen 

waterstaat in Friesland te , 
door  den r van Binnenlandsche 
Zaken benoemd tot buitengewoon opzich-
ter  bij  de herstellingswerken aan het kan-
selarijgebouw aldaar. 

— e heer  Van der  Vegt te Zieriksee, 
die sedert het overlijden van den heer -
brij n als deskundig adviseur  optrad bij 
den polder e vier  Bannen"  is door  in-
gelanden als zoodanig definitief benoemd. 

. 

Op Zaterdag 20  1892, des middags te 
3 ure zal door  den  VA N  VAN N -

G in het Paviljoen Vondelpark worden : 

t b o u w en v an e en G 

met a l l e toebehooren, ongeveer ter  p laatse 
v a n den a fgeb randen S c h o u w b u rg op het 

n te A m s t e r d a m, met bi j leve-
r i n g v an al l e m a t e r i a l en en arbe ids loonen. 

t bestek met 10 teekeningen is (voor  zoover  beschikbaar) ad f 20.— 
per  stel voor  heeren aannemers verkrijgbaar , op schriftelijk e aanvrage 
aan de architecten van den Stadsschouwburg Singel N".  451 te Amsterdam, 
waarna de toezending door de Euven . van r ft  Zoon, franco te-
gen rembours zal plaats hebben. 

n geven de Architecten A. . van Gendt, J. B. Sprinoer 
en Jan Springer te Amsterdam. 

Eene firma in decoratiën, 
verschillende belangrijke werken uitgevoerd 
hebbende, verlangt voor  Nederland 

n wende zich in de Fransche taal niet 
franco brieven onder  lett. A C aan het 
bureau van dit blad. 

e n 
. 

Aanbesteding, 
Op g den 15J"  Februari 1892, des 

namiddags ten twee ure, zal in het Centraal-
Personenstation te Amsterdam in het lokaal 
naast de wachtkamer 1, klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 514: 
t leveren van 30000 gekeepte 
en met chloorzink bereide platte 
eikenhouten dwarsliggers. 

t bestek is tegen betaling van fl.— 
verkrijgbaar  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amsterdam , bjj  den Portier, of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het Bureau Weg en W erken, kamer 154, 

o Administrateur . 

Aan den n weg zjjn eenige 
goed gelegen N te 
koop, zeer  geschikt voor  den bouw van hee-
renhuizen. 

Te bevragen bjj  den . Timmerman . 
VAN , te fen/oo. 
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G 

voor  Oude en Nieuwe , 
te houden in Apri l 1892 te . 

n moeten ingezonden 
zjjn voor  1 Februari a. s. 

Voor spoedige opgave houdt het Bestuur 
zich aanbevolen. 

. E. VA N , 
lste SecreUseis, 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoonvegen. 

. 
(VOO G VAN N STAAT.) 
Op g den 23-""  Februari 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N». 60S. 
t maken van den onderbouw 
eener  spoorwegbrug over de 

e nabij  het stationsemplace-
ment te 'S . 
Begrooting ƒ 143000.—. 

e besteding geschiedt volgens $ 00 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 28'""  .lanuari 
1S92 ter  lezing mm het Centraalbureau bjj 
de e n en aan het bureau van 
den r r . J. VAN N te 

, en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegsn be-
taling van ft.—. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den S n en "  Februari 1S92, des namid-
dags te 1 ure. 

Utrecht, den 25 » Januari 1892. 

 A A  22. 

n van Parket- en Wandtsgels, 
Vraag dessins enz. 

. 
e ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zij  le-

veren . 1*01-1 l ; i 11 <!-( '<i i ici i t in vaten van 180 " 
en in zakken vau 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, un voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zijn aangesteld de . 

 & . , , 
aan wien men allo ordors en prijsaanvragen gelieve te richten. 

Portland-Cement Fabrik t a . 
vorm. . . 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel - en n . Gangen, , 
Brug- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  U en 10, Amsterdam 

eu voor  Arnhem bjj  den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON 3 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland en  T. 6. T Jr., . 

E

. B 
en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor , 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Phatulnc*-
graphlc voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
ijjn e g voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Ch. J . . 

en . 
J. . B A C O N , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
churen worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

E  P A S-

-

en nii'!er « 

, 

voor , . 

, , en;. 

Geëmailfeerd-ïizeren N 

. 
E E

van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. ,, ,, voor  gesmeed-ijzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van ni.'astens ƒ 30.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
P. W. BEAAT . 

J . . P . J A N S E , 
t iJii-1 

A T  S » A , 
levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van (iranietgroeven te , Wanewik, 
Elftbhtlt , Eynkii, in . 
Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 

te Wcii.gast en Berlijn . 
welke reeds tal van Oranietwerken hier te 
lande cn in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

J. W. N 
Plafonds, Separatiemuren, 

O n b r a n d b a ar 
s 

. 

Yentilatiekokers. 
. 

Attesten Prospectus gratis. 
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 A . A .  TJ
s en , welke de e e v o o -

fond», W a n d en en G e w e l v en doo  mij hebben zien , is k d 
dit e systeem na te maken; het is nu gebleken dat de nagemaakte wanden s na 
4 w e k en n en de s a f g e v a l l en z i j n . . n cn -
kundigen . . 

daa niemand buiten mij d is dit systeem in d n en niemand de sa-
menstelling de  specie kent en het e l n kan. 

. , t van e k en n 
. Eenig Concessionaris van de v u u r v a s te . 

Eenige uitgevoerde grootere werken
. 

1887, 

1888. 

1889. 

1890. 

. . Paleis, n 
Paleis van Prins Fredorik, . 

t 7.g. Nederlandsche Paleis, af-
deeling van het . , Berljjn . 
Plafonds, wanden, encadrement van 
het tooneel in den nieuwen Stads-
schouwburg, te e ad Saaie. 
Alle plafonds, binnenwanden, en-
cadreiuent van het tooneel, zelfs 
de borstweringen en vloeren in het 

, te Bellijn. 
Actiënbrouwerij , daken. 
Vrjjdragen d gewelf met, 10 . hoo-
gen, luchtkoker, diameter  2.50 , 

. Charité, Berlijn , alle 
lucht- en ventilatiekanalen. 
Eene geheele k te n 
in W., binnen- en buitenmuren. 
Groote Silo voor  de stad Tiautenau. 

Uitgevoerde werken in Nederland: 
Vrijstaande wanden en gewelfbekleeding 

aan de nieuwe fabriek der  firma  C. J. 
van n &  Zoon, te Weesp. 

Academisch Ziekenhuis te , op de 
zolderverdieping, geheele ziekenatdcc-
ling, zalen, kamers, keuken enz. 

Nieuw Poolsch s Amsterdam, alle 
vertrekken op de eerste, tweede en derde 
verdiepingen zolder, wanden en plafonds. 

Gehoorzaal te , vrjjstaande wand 
om het orkest, S motor  hoog, 23 me-
ter  ontwikkeld lang: vrjjstaande borst-
wering balkon groote Zaal. 

t to  edemblik, vrjj -
dragonde gewelven, in twee paviljoens 
voor  besmotteljjke ziekten. 

Enz. enz. enz. 

Vuurproeven, waarvan de proeessen-
verbaal gaarne ter  inzage worden 

verstrekt: 
1882. t 
1881. ) 
1879. 
1852. 
1853. 
1883. 
1885. 
1888 

n 
» : 
» Berljj n 70 
» g 88 
» NeurenbergSO 
» Brunswijk UO 
» f S5 

Bcrlnn 

75 min. duur  v.d.brand 
S5 » » » s> 

1888. 11 Bcrlnn 75 » » » » 
Op het proetstation van bouwmaterialen 

Groote branden, waar  de gebouwen 
door  de e gered zijn: 
1. Brouwerij  Paulsen, Aken. 
2. , . Bruek, Berljjn . 
3. Cichoreif'abriek, Closs Nacht, Neuren 

borg. 
t. , W. Worhahn , Neuss. 
5. Fabriek chem. techn. Producten, T 

Engelhardt, Neurenberg. 
G. r  van , Forstman 

& , Werden. 
7. Brand op de tentoonstelling in het 

jaar O to , waar, bjj  het enor-
me vuur  in de machinekamer, het 
houten gobouw door  een d 
gered werd. Enz. enz. 

t 402 

. 

VOO
Stoom-, Oas-, -

en Waterkracht. 
VOO

1; n / . 
Vraag onze ge'Hluttreerde bro-

chure en referenlleiyst. (2) 
r  dan 100 alteen in Nederland geplaatst. 

. , 
N VAN 

 en
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste ouderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

t 
. 

V e n t i e l 

. , 
X » E n . 

, Schut t ingen, 
, , 

Vloerribbe n enz. enz. 

, Eemscheid. 
Ongericht 1850. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzcr. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven worden 

verstrekt door  den Generaal Agent voor 
Nederland en

T. G. T Jr., Amsterdam. 

van O p. . 

G o e d k o o p s te . 

 toezending van geïllustreerde 
Prijscourant op . 

. E . G , 
t 74, . 

van d s en . 

E. O - . 
e ter  bezichtiging by 

de heeren VOS & E , -
verstraat 183, en in het Gebouw der 

j  tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. e 
's-Gravenhage bij  de n .  & Zn., 
te Botterdam by de n J. 80S & ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleeld attent gemaakt. 

, , , , 
, Smeden, , , 

, , s en » 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

a l s g v o o  h e t V a k t e e k e n e n, 
door  «V. A.  Architect en r r  Onderwijs te Tiel. 

t belangrjjke werk is o. u. zeer  aanbevolen door 
t Bouwkundig Weekblad 

en dc : , J t 

S. A Az., r  van de Ambachtsschool te
. . G. , r  der . B. School te Ziitphen. 

J . A. , r . O. teekenen te 's Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4». bevat 200 bladzijden tekst, 2G afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.50. Uitgave van . S te 1'tel. 

ZEVEN E G N" . 6. G ó  lot/2. 

>s>n<t<xv 

A 

 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en t ent it'n 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u de e van Architectura et Amicitia TAN , 

. E JONG  en L J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

,,e , n , te Amsterdam.. 

A.V.W.1 
1 T ƒ2.25 Per 3 maanden of we!, bij n 
\ o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland (de landen

) ƒ7.50 en ë f%.—, beiden bij . 
' , ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen, 

j Afzonderlijk e nommers, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
! en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
'Arnhem en bij den d ent Jon. G. Stfmi.fr  Czn., -
handeha te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. A l s gewoon l i d is aangenomen de hee G. L . 
Toekamp . 

2e. n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld: 
e schetsen benevens eenige minde bekende pla-

ten van . n , doo  den hee A . N . 
, d van het Genootschap. 

3e. n aansluiting met de in 1892 plaats te hebben 
g de  Genootschapswet t n leden, 

die g in genoemde wet wenschen t 
te zien, t van deze wijzigingen, zoo mogelijk 
duidelijk n en , vóó  15 t 
a. s. opgave te doen aan den s . 102 
de  wet). 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff. 

A ET . 
965Z*  Vergadering van Woensdag 3  1892. 

e e , de hee J. A . van de
Sluijs , opende de g en heette den hee
A . N . , d van het Genootschap, die de 
beleefdheid had als  voo  deze g op 
te , welkom. 

e notulen n a gelezen en d 
. 

t eenige e n e de -
zitte  den hee . a als gewoon l i d , l bij 
de p volgende ballotage de hee G. L . Tockamp 

s met algemeene stemmen als gewoon li d d 
aangenomen. 

Alsnu g de hee A . N . y het ; 
. had als p zijne e gekozen: „Eenige 

n van k de , die niet in het plaat-
k a a van S. de y zijn 

opgenomen". Op geestige wijze f  deze 
gebouwen,  de oude s aan het , 
het e e huis en eenige oude ge-
vels en n , i wetens-

n t e toestanden 
inlasschende. e hee y had tot g 

van het e e eigenhandige schet-
sen , l eenige minde bekende pla-
ten van . n e deze e kunst-
beschouwing sloten. 

e  dankte den hee y namens de 
g voo  zijne e e en e 

kunstbeschouwing, l ZEd. zijne e voo
Opmerker afstond, en op k van den
de kunstbeschouwing beschikbaa stelde te  expositie 
in het Genootschapslokaal. 

Van de j i et Amicitiae" was staande 
de g een n ingekomen met k 
of het Genootschap wilde n met genoemde 

j tot het n van eene subsidie van 
het , teneinde de e s in 
de gelegenheid te stellen op de aanstaande -
toonstelling te Chicago te . 

Na eenige n machtigde de g 
het  om deze zaak te behandelen. 

Niets mee aan de e zijnde, sloot de
de . 

(A . et A . ) N . 
t d is aan E. Gout, k , nadat 

. Goüt was heengegaan, wat me zee speet, daa ik 
niet e zag, dat juist hij heenging. 

n e ik wede van meening met . A . 
Gout. , deze wi l altijd n en hete-

e elementen bij elkaa voegen, zooals bijv. de 
hee . Gosschalk dat wenscht, waa hij de zucht 
slaakt, dat toch de , elkaa uit den weg 
gaande n bijeen te n , ten nutte 
van ons edel , ten bate van onzen eigen invloed!, 
waa ik het s  van slecht d 

k boven het geglij in vette olie van een 
g 

Zoo'n stang glimt mooi en loopt , maa de 
olie — weet je — die olie, d. i . gemak, , 

, houden haa in dezelfde baan: — 
heen — g — vogel — eend — vogel — eend — vogel — 
stop! 

h dit blijk t uitstekend te n voo  machines! 
Stel je voo  dat zoo'n stang het in d'  hoofcj 

http://Stfmi.fr
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om eens bezijden die baan te loopen, o wee m i j . . . 
t blijf t dus ons e . 

. A . Gout zou bijv. in staat zijn i et Amicitiae 
te n met i Studio, ja, zoomogelijk, zou 
hij t de e school het f 
inmoffelen, óf in het t van onzen -

s van Schoone n een k n voo
den zetel van de . t. b. v. ! m ? Zoo 
is 's mans ! 

m staat dan ook m'n d A . e dicht 
naast hem. , met z'n n als koeien — 
de leze zal hem genieten, als hij op zijn e 
komt ove  „de zuil en  schoone , 
m'n collega A . e dan, kan n lang naa de 

s staan kijken, in stille n , 
met oe handen als oogkleppen tegen de slapen ge-

t , om dan in volle genieting te zeggen: O, die 
, die n ! 

Laatst g ik het bijna met hem aan den stok, 
toen we dat e gebouw n op de Leidsche-

, met al die kolommen. 
l ik het k , dat het geheel 

zoo'n mooi silhouet gaf, en den koepel — die, pas 
beschoten, zoo mooi g deed — eens goed 
opnam, vond hij het jamme dat het nog niet d 
was, waa ik alles zoo zou willen laten, om de -
tectuu goed te maken! Nu ja, blijf t dan maa g 
bij , met zoo'n ! 

n . Goüt! Wat 'n ! j is e  nu uit, 
, hij is , maa 'n t van goud! 

Zoo'n beetje , zonde moesje, maa met s — 
! juist omdat hij ze e  'niet op na houdt. 

Gelukkig zal hij toch , maa „i n de con-
" zegt , zoo'n klokhen , die de kiekens 

bijeenhoudt; zoo'n , die alleen met goede 
s d kan zijn, zoo'n e -

heid , die d mannen als . Goiit in de min-
d houdt; neen, , . Góut zal niet 

in de e zijn, wat dit bestaat niet, evenmin 
als oppositie; dit zijn , niets dan , 
doo  kussen-menschen in de d . 

Wi j staan zee dicht bij , . Goüt en ik. 
t d is aan E. Gout, k x nog 

eens, toen e  niets kwam , dan d 
gemompel. 

Een e „methode" zeide me instinctmatig, dat 
ik t wat n moest bijeenzoeken. 

, zeide ik , het d is mij gegeven, het d 
zal ik n ove  .. ove  . . cn d en stootend 

 ik me de volgende s t te 
hebben: 

1. t s van slecht d k 
(dit was nog uit mijn gedachtengang van zooeven). 

2. e nieuwe s te m (uit dezelfde . 
3. e g op het Leidscheplein. 
4. t plan Wigman óf het nieuwe gebouw voo

het t e studie). 
5. s ove , s en aluminium. 
6. e g in het gebouw 

van de j tot g de -
kunst. 

7. e bebouwing de n achte het -
museum 

8. Gemeente-kunst. 
9. g voo  kunst. 

10. t m als e naa „fin -
. 

11. e g van den t tot den beeld-
,  en , bij de 

g van een gebouw naa zijn . 
12. e onvoldoende hoogte van den t tegen-

ove  deze s op zuive k . 
Nu hebben we g genoeg, k , 

nadat ik nog wat " j gevoegd had. 
t den dank de  „Goüts" voo  de goede leiding, 

sloot x deze zitting. Jamme dat . Goiit e
niet bij was! 

E. Gout. 
. k t j aan te stippen — 'n g 

moet toch juist zijn — dat e n d ove
het e in het Weekblad  Amsterdammer, van 
Jan Veth, n deze hee z'n spijt t ove  het 
gunnen van k aan een n ge-
bouw , aan een , nota bene de n s en 
Van den . 

We vonden het d , dat een algemeen, met cos-
mopolitische n t man als Jan Veth , 
'n e spijt kon . s dit gemeend of 
was het slechts vulling? We geloofden het laatste, 
en , dat hij nog wel van opinie zal -

. E. Gout. 

(A. et A.) . 
Naa aanleiding van het ingezonden stukje in 
 Opmerker van 30 i 1892, doo . 

e de lezing: . 
s de kleine , welke de hee G. . . . mij -

! zoekt hem te , juist? 
e hee G. . . J : »la e n.1. is niet de 

opstand, maa de standvastigheid" Sic! 
k meen te weten dat e wil zeggen: , 

tegenstand, , , opstand, g en moge-
lij k nog mee synoniemen ! 't  gebezigde «opstand" 
echte niet in de beteekenis van " = , , 

i doch in die van: >>met g . Zelfs 
! , in n zin, wil n beduiden: 

«zich , »zich . 
Tegen de g van 'la " doo 't e 

»de Standvastigheid" komt mijn p in  ! Voelt de 
hee G. . ? 

«Standvastigheid" beduidt «constance". 
Was de hee . . soms in g met constance . 

? 
«Constance" heeft eene absolute op zichzelf staande beteekenis. 

" t steeds eene . en wel de 
e met den aanval, die bij 't denkbeeld van n 

steeds f gedacht is! 
Zoo kan men in de e doo mij n p «la 

" duidelijk , dat e  opgestaan , dat 
e  te kee gegaan , dat e t geboden ! 

Of valt die man te d zóó maa doodelijk gewond -
, met n ? E  is wel degelijk beweging 

in die . maa de man te voet t vastgehouden, 
s zou hij wel n ! 

't s mij niet t duidelijk" hoe de hee G. . . . -
toe komt mij te beschuldigen «dc " met «de 
toekomst" te bestempelen! 

't t hie  op taal en taalbegrip aan. e kan men een 
figuur  met »de toekomst'' bestempelen''. n ik gezegd heb: 
«boven hem zien we «de Toekomst". e «Toekomst" is met 
een kolossalcn f gekapt", dan is dit de . 

Een geestig h  noemt die : 
«/e Génie de 1'AvenirV' 

Vandaa dat ik op gezag van dien  ook «Toekomst" 
e . 

Alwee  schijnt de hee G. . . . geen p te willen 
hebben van >woordbetcekenis", althans hij noemt: k 
met linnen bespannen, k is d 

k niet beeldhouwwerk'. t is zee k . n 
zoek ik de k van zijn weinig zeggende n ove

e enz. 
s t hij van - en menschbeelden, m 

niet - en menschiv/beclden? of bete nog menschen-
en ! 

f heeft nu onde het " , die -
p met haa g aanzijn al tamelijk n — 

wij weten e  dus de g van. Aan hem dus de ee
e n te n ! 

k f de e de , zooals die in l8$6vo//ooid 
d d en mochten e e bouwdcelen in duur-

zame n aan toegevoegd , dan zal ik e  naa
n mijn opstel bij te ! 

k dank de e ten e voo  de e plaats-
. 

. Jan of. Quack, 
. 
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Uit bovenstaand n mecnen we te kunnen opmaken, 
dat de hee e O. de n van den hee . d 
heeft opgevat of" ze althans zich te zee heeft . 
Zonde nog te willen j kiezen ove de uitlegging van het 

d in quaestie, beschouwen we het ingezonden stuk van 
den hee . mee als eene aanvulling van de lezing des n 

e Q., dan wel als eene ; het spijt ons , dat 
de hee e O. zich  ontstemd gevoelt. 

. 
Ontwerp van een tost- en telegraafkantoor  in een dori \ 

Op deze , n doo de Afd. n 
de j tot bev. de , zijn ingekomen 15 

, onde de motto's: , Simplex,
e k (geteekend), Edison, , , 

, Oefening, , , Eigen Studie, -
gebouw, A , . 

e y voo  deze g bestaat uit de n C. . 
, , G.  en J. J. van n , 

, allen te . 

G TOT G T 
TE . 

Vergadering van 30 'Januari 1892. 
Onde de ingekomen stukken bevond zich eene e 

van i et e te , ove het in 
het laatst van  1892 te houden ambachts-examen. 
Nadat de s deze e had , ontspon 
zich een zee e discussie ove den inhoud en k 
de , op l van den hee J. . de , de 
wenschelijkheid uit, dat alle s zooveel mogelijk hunne 

n zouden opwekken aan dit examen deel te nemen 
om  hunne positie te . e hee . J. L. 
Walke  was van meening, dat men bij de n zelf niet 
veel animo zou vinden, maa wel lauwheid en -
heid, zooals  gebleken was toen een e poging 

e n . 
Aan de e kwam de g de : «Wat is 

adamant, verkrijgbaar voor Nederland bij  Singel 
137, Amsterdam? Wat zijn de resultaten.'  het ook ge-
schikt om dadelijk, b.v. binnen 3 weken, afgeverfd te worden 
met olieverf, zonder dat het salpetcrt of loslaat e Com-
missie voo s t t uit, bij monde van 
den hee . . Ze had het nog niet h toege-
past, maa zou e op naam de g eenige mon-

s n om het op de f te stellen. Volgens be-
komen inlichtingen bleek adamant een pleiste tc zijn, dat in 
9 n  is en t na de g volkomen 

, d en glad , j aan hitte en koude -
stand biedt en binnen eenige n geschikt is om d 
te . Wegens zijn e t kan het zoowel op 
steen, als op hout en blik n . l het 
zee i moet zijn, is de Commissie van gevoelen, dat de 

e samenstelling wel zal beletten, dat het spoedig 
e n . 

e tweede :  zachte, half-hard* en harde  ley-
steen alle drie tegen vorst bestand en wordt ze niet groen t 
Hoe is de prijs in verhouding tot die van St.-Joire en boe 
is de kleur'" d doo dezelfde Commissie . Van 

e t was een monste te  tatel, zoodat de aanwezigen 
zich met eigen oogen van de , enz. konden . 
Uit genomen n met zoutzuu bleek, dat de zachte zee
geleden had, de e bijna niets. Wat het n n 

, n had de Commissie niets . 
t gevoelen was echte algemeen, dat ze op den duu wel 

n of t zou , maa dit is afhankelijk van de 
plaats, waa zij t . e kleu  is egaal , 
bijna geen gele of c n n n n 
en de s is nagenoeg gelijk aan dien van e en e 
goede . e n s en , die ze 
in d en g hadden, n dat ze zee
gemakkelijk te kloven was. e steen kon dus wel n 
aanbevolen. 

e f van G. . s en Cie te m kwam 
e  minde goed af. e Commissie had e n mede 
genomen en ze 0. a. op e hoogten op n aange-

. t bij den d was ze spoedig doo de g 
de  vochtigheid n en bleef ze staan, dan was ze toch 

, e af, enz., dus evenals gewone gips. e s 
aan l g 1 '/  cent pe . 

n plaats van den hee e d de hee A.
in de Commissie voo e gekozen. 

Ten slotte n dc e , ingekomen op de 
g voo  een , doo de g -

" te e , te  bezichtiging gesteld. 

J TOT G . 
Aedeei.inu . 

Vergaderini; -jan 28 Januari. 1892. 
Na afhandeling van de gewone n en mede-

deeling van de bij het  ingekomen stukken , d het 
d gegeven aan den hee Z. S. a tot het houden 

van eene t ove e g tusschen t 
en . 

Na een inleidend , n de toestand van de aanne-
' d in d t t met de sociale quaestie, 

schetste  den ; de te veel als hee opgevoede 
jongelui, die hun opleiding hebben genoten aan de ambachts-
school en, als ze late een t op den maatschappelijken 
ladde zijn geklommen, het devies in hun schild : wat 
nu onde mij staat zal voo  mij bukken;  de onvolledig-
 heid van teekeningen en bestekken bij aanbestedingen, j 

, die geen gelijk t toezeggen aan beide -
tijen en e bijna alle bestekken zijn . s 

1 een k eenmaal aanbesteed, dan n den aanneme nog 
j de n in het l van aanbesteding -

gelezen en te g aangeboden, n vele bepa-
lingen , die den aanneme bijna machteloos in de 
handen van de e . s het k , dan 

t veelal niet den , maa de e alle lof toe-
gezwaaid; de ,  een niet genoeg -

d , die den aanneme met zijne g van 
teekening nooit heeft . Vandaa dat 1" de n 
van den aanneme veelal g zijn en 2' dat aanneme en 

t op een k veelal niet als n n en 
scheiden. e zou n tot het op touw 
zetten van s van , die van e -
gingen aan de n mededeeling konden doen om te 

: i " . bij aanbesteding het k te gunnen niet aan 
den laagsten  maa aan den , wiens in-

g het naast bij de g is; 2". een loon vast 
te stellen voo  den , p elke aanneme moet 

; y g van vele n in bestekken 
en in de A. V. van het , die op vele , ook voo

, van toepassing n . 
e t p dank aan den  voo  de 

inleiding van dit punt, dat s vele aandacht heeft n 
en stelt voo  eene e pauze te houden. 

a opent de  het debat ove het . 
e hee n t het , ten einde den geaebten 

 eenige mededeeling te doen t de Ambachtsschool, 
hopende  de f weg te nemen, die tegen de jon-
gelieden bestaat, welke die school bezoeken. e f be-

t s op eene e beschouwing en op 
te weinige bekendheid met de school. t het tiental ja-

, dat de alhie  gevestigde Ambachtsschool bestaat, zijn 
ongevee 350 n aangenomen, n slechts een 

l opziente of teekenaa zijn , en dit cijfe  is 
zeke niet hooge dan wannee die jongens bij bazen hunne 
opleiding hadden genoten; evenwel kan men het n 
om een e maatschappelijke positie te n toch 
niet tegengaan. Zonen van bazen moeten s dokte

; iede wil van zijne zonen n makenen die zucht 
zit niet alleen onde den stand de s t 

 het aantal jongens , dan konden 
6 % dadelijk, 23  „ na een jaa  en de n na 2 jaa in 
hun eigen d ; hij t dat degelijk 

s in dezen tijd van malaise g 
t voo  den ambachtsman en als hij j , 

dat slechts 12 opzichte zijn , dan is dat -
spelen toch nog zoo g niet. 

e n Ooiman en s geven als s hunne 
e d te kennen ove het k en de -

gen van jongelieden van de Ambachtschool, bij hen ; 
zelfs uit een, die geen diploma had ontvangen, is een goed 

n . 
e  meent als d de g de «Am-

bachtschool" aan het e van den hee n nog te 
moeten toevoegen dat dc , doo den hee Feddema geop-

, in alle steden, waa een ambachtsschool bestaat bijna 
algemeen is, en dat l veel g van de bazen on-

n . k is het echte dat vele jongens, 
nadat zij de school hebben , n ; 
de n n zijn dat de bazen hie  geen loon genoeg be-
talen en dus die jongens, welke zich g genoeg gevoelen, 

s moeten n om in hun d te . 
t ligt voo  de hand dat het juist de knapste en flinkste 

jongens zijn, die moed bezitten, en n dus onze n 
n ten koste van deze e en van geld, doo ons 

betaald. 
e hee m meent dat den  doo den -

te  te veel lof is t voo  de gehouden ; -
ke  hield geen d in zijne n de aanval op de 
Ambachtsschool, hoewel mee dan voldoende , komt 
in het p niet te pas: nu en dan d de g 
van t en aanneme te e , maa niet 
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in alien dcele behandeld j zegt wel: »e is veel , 
de d t slecht behandeld", doch het d niet 

k ; de g van t en aanne-
, die het p van g zou uitmaken, is wei-

nig d cn weinig in het licht gesteld.  kan 
zich geene publieke aanbesteding denken, n het k 
niet aan den laagsten , wannee deze althans so-
liede is en geen abuis in zijne g opgeeft, gegund zou 

. 
e hee e t heeft de n van den  toe-

gejuicht, — voo  zoove deze den  dank ; het 
e was tlink, m en ; alleen naa s mee-

ning te eenzijdig, tc pessimistisch, het stelde de s te 
veel als s ; j t de hee F. dat de 

t bij aanbestedingen slechts een e stem heeft. 
e hee s meent dat al de e bepalingen, doo

 genoemd, niet zoo g zijn voo  den ; wat 
toch niet in het bestek staat of niet op teekening t 
behoeft de aanneme niet te . 

e hee  betoogt dat het s bij g is gezegd 
dat  dc zaken te donke heeft . Wannee het 
een feit is, dat de aanneme niet veel , gelooft hij dat 
de schuld n veelee aan den , dan wel aan 
den t is te wijten; in den d heeft men 

i individu's, die op den naam van aanneme geen aan-
k kunnen maken cn veel nadeel doen aan de -
e soliede . t de hee Feddema n slagen 

om een d in 'lieven te , p men kon 
, dan zou e  een goede dienst bewezen n niet 

alleen aan den , maa ook aan den t cn 
, die het wel met den aanneme meenen 

e  neemt het d en zegt dat de -
d t d doo tal van , die als aan-

neme n voo ,  zij de bekwaamheden niet 
bezitten. Veelal hebben zij de s tot , die 
misschien nog een aandeel in de winst bedingen en dit t 
van s leeft zoolang, als de s hun 
dat leven laten. Nemen ze nu een k voo  te weinig geld 
aan, dan zijn e s niet alleen de dupe van 
hun te lage , maa zij n ook den meest 
solieden aanneme m van het k uit te sluiten. Voo
dit geval zou e  eene bepaling in het bestek kunnen n 
opgenomen dat de aanneme geene s tot n 
mag stellen. 

t de opzichte niet aangenaam gestemd is tegenove den 
, t ook veelal doo den aanneme uitgelokt. e 

opzichte staat, wat de g , gelijk met den 
t en is een , die de n goed 

moet kunnen ; een goed aanneme stelt e s 
op een opzichte te hebben, die voo  zijne taak d is. 
Een aanneme moet evengoed zoove in zijn vak d 
zijn dat hij de bedoeling van , - en beeld-

k uit teekening en bestek kan n en s 
vóó  de aanbesteding deswege g . t f 
vaststellen van het loon acht de  in de k on-

, , met het oog op een goede , 
mogelijke n en in hoofdzaak het dooden van de 

e van den , e g t gegeven. 
n de onmogelijkheid, is het voo  den aanneme ook 

niet wenschelijk, omdat hij voo  een l evenwel zou moeten 
betalen als voo  een goed . 

Wat de bepalingen de A. V. , deze hebben s 
de aandacht van n n en van vele kanten 

t e g naa d om de bepalingen t te 
, die den aanneme in zijn t zouden kunnen 

. 
t doet den  genoegen dat de  een zoo 

t punt als dit heeft te e , doch hij meent 
tevens dat e  uit het debat voldoende is gebleken dat de hee
Feddema de zaak te g heeft d en dat hij 
tevens tot de g is gekomen dat de n tegen-
ove  de s geen boemannen zijn. 

e hee Altena ) heeft de discussie met belang-
stelling gevolgd en komt tot de g dat e  veel 

s is gelegen in hetgeen de  zeide. e stelde 
evenwel den stand van den aanneme te hoog ; hij vindt de 
positie als aanneme goed, wannee hij nl. tegenove een de-
gelijk t slaat en dan kan een k met e 

g n afgemaakt. e s moeten 
niet n ; een iede t  om van klein 

t te ; onde beide n is veel schuim. 
e hee Feddema meent dat hij de zaak niet te g 

heeft d en mocht hij ove een of ande punt zich 
een weinig p hebben uitgelaten, dan was het niet met 
de bedoeling om te kwetsen, maa 't was alleen zijn doel om 
ove  dit punt met volle g van s gevoelen eenige 
discussiên uit te lokken, die volgens zijn bescheiden meening 
voo  beide n nut konden hebben. Alleen moet hem nog 
van het , dat hij de e g heeft opgedaan 
dat hij van dc hie  aanwezige s zee weinig steun 
heeft n bij de g van het . 

e t nogmaals dank aan den , doch 
meent p te moeten wijzen dat de hee Feddema te veel, ja 
alles van den t t tegenove den . 

a t nog te  tafel t . nieuwe t van 
gehouwen steen, genaamd , die om e kwaliteit 
cn s de aandacht . 

Afdeeling Utrecht. 
Op k van den t de hee k 

g uit van het t als d op g 
, doo het  gesteld; zoo ook t doo den 

hee J. T. g t ove g X. a 
t de hee . van de Weiden t zijne mededeelingen 

te doen t n van in exploitatie zijnde -
, in de e g op k uitgesteld. 

 deed e mededeelingen ove de g 
van de bestaande g aan den Omval nabij -
dam, welke doo eene nieuwe l e g -
vangen . 

n den e behandelde  de , 
als seinen, wissels, enz.,  veel s d 
medegedeeld cn  namens allen doo den -
zitte  dank d betuigd. 

 den d nog te  bezichtiging gesteld een 
zuigtoestel om doo de t van den m het 

- of lekwate uit s enz. te doen zuigen; dit toestel 
is zee eenvoudig en goedkoop. 

Na  nog eenige , n te hebben, was 
het uu  tot sluiting de g geslagen. 

Afdeeling n en Omstreken. 
Vergadering van 28 "Januari  1892. 

e e g in dit jaa d n doo
de bezichtiging van het k  moderner
im Style deutscher , van Anton . e platen 
en de teekeningen voo  de , in te zenden op den te 
houden d voo n en n te Am-

, langs de wanden tentoongesteld, mochten eene wel-
e aandacht . 

e in de e g benoemde , de hee
C. van , opende de bijeenkomst met een k 
welkom en wees p hoe k het jaa  1892 is voo  de 

, welke in i haa g bestaan zal 
. 

a d het d gegeven aan den hee A. J. van 
,  aan de l voo s en -

n te Leiden, die een t hield ove het on-
s in d aan de kweekscholen voo s 

en de e scholen voo  jongens in . 
Na een inleidend d gaf  een h t 

van het s in d in k en wees p 
hoe in 1882 bij dc wet de d t k 

, een , blijkbaa te g genomen, als men 
nagaat welk eene e g dat k uitging; het 

d tijd- en n en ging s ove in 
e , tot g de . 

n 1886 kwam te s een Commissie tot stand om een 
a voo  het bedoelde s op te stellen. t 

in 1890 d een degelijke uitkomst ; het s 
in dat k d d en kan op e -
taten wijzen. 

e hee Van t heeft zich te s in den afgeloopen 
zome van den goeden gang van het s in d 

.  deelde vele n mede en k 
het vlechten, inleggen en buigen van , het boet-

, het n van hout, het aanvankelijk smeden, het 
, vlakvijlen, het n van n enz.; . 

toonde de d e uitkomsten en wees p 
dat e  scholen zijn met en zonde . Uit eene e 
van , deze dagen bij den hee S C. van h 
te Leiden , kan men ove dit p mee te 
weten komen. 

e e van den hee van , die d toegelicht 
doo tal van teekeningen en e modellen van 

, hout, ijze  enz., d doo de k opgekomen leden 
en vele , niet-bouwkundigen, met de meeste 
aandacht gevolgd; de n van dank, doo den

, n ten volle . 
 den d a medegedeeld dat bij het 

n ingekomen: 
i " . F.en e van den s Van Leeuwen, ove

e g van vee doo het k van ge-
d hout in veestallen. 

2°. t a de g van de g 
t en , tc . 

3°. Een l de Afdeeling m tot e 
, afdeelingsgewijze, de g t . 

t t a te  tafel het denkbeeld t 
eene g in den g de Afdeeling, van het halve-
eeuwfecst de . e g e zich 
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aanvankelijk . e g n d aan eene 
Commissie uit de leden . 

Ten slotte d besloten de g uit de s luidende: 
s het bouwen van een w aan de t 

te Leiden uit een esthetisch oogpunt af te n en zal dat 
gebouw den toestand van dat , voo  eenige n 

n doo den bouw eene school, " niet te be-
handelen of te . 

G " TE . 
Gewone vergadering, gehouden of 3  '92. 

Na opening deze g doo den , n 
de notulen de e gelezen en . 

Onde de ingekomen stukken bevonden zich het e 
g van den , , benevens 

eenige s van , n doo de 
n t en , te m en 

i et , te . e aandacht de leden 
d doo den p gevestigd. 

g d gedaan, dat dc n . j . , Joh. 
s . en . du u Fzn. de benoeming tot n 

voo  de g e " hadden aan-
. 

e hee E. van j g a het , tot het hou-
den eene t ove  hel huisschildersvak. Op -
houdende wijze gaf  een algemeen t van genoemd 
vak. Zee vele goede en e wenken n doo hem 
gegeven en het applaus de g bewees, bij het einde 
zijne , genoegzaam, dat de aanwezige leden hem 

 dank d .  enkele leden -
den in het debat dat p volgde, nog eenige n ge-
daan , welke voo  't l voldoende n beant-

. e is hij , bij eene volgende gelegenheid, 
nog mee g de in dit vak gebezigde n te be-

. 
e hee . Stoffels had eenige s van mossteenen te

bezichtiging gesteld. 
e kunstbeschouwing bestond uit  Architectur der 

Gfgcnwart", aangeboden doo den hee E. F. Ehnle. 
Èene in de bus gevonden g d na eenige g 

voldoende . 
 de e Lint en Co. te m was op de e 

g g te  bezichtiging gesteld een t aan-
tal , als o. a. Japansch , nieuwste t 
wandtegels, Engelsche dakvilt, benevens een model van 

e . Een en ande d met de meeste 
belangstelling bezichtigd. 

T EN " TE . 
n de deze week gehouden g d als  op 

de hee A. F. Gips van , die eene t 
hield ove , , o enz. en de toe-
passing n in de . 

Nadat  met eene e inleiding de e 
wijzen van g d had, behandelde hij 
deze iede k , in d met de n 

n techniek en e . Aan den wand 
n tal van platen d tot toelichting zijne -

, deels e afbeeldingen van e -
ken in deze g uit  tijden, s uitge-

e n en schetsen, doo  zeiven d 
en tot stand .  sloot zijne t met den 
wensch dat deze e den lust tot studie en ontwikkeling 

. deze kunst bij de leden mocht d hebben. j monde 
van den d hem de dank de g t 
voo  de e en boeiende . 

E E N . 
(1508—1620). 

 x gezonden. 
Nijmegen 31 i 1892. 

 de
n de n°'. 1, 3 5 van den loopenden g van

Opmerker komt een opstel voo  ove e in -
land," , zoooals te n was, ook ove -
sance-kunst te Nijmegen t .  in de -
ten t de Nijmeegsche n eenige -
heden zijn ingeslopen, en ik s stel op een e -

g van de kennis de s e de 
plaats mijne  inwoning, neem ik de d de volgende -

n te  plaatsing in uw blad aan te bieden. t 
t op blz. 4. gezegd dat de Latijnsche school, boven wie

ingang nog een spitsboog (lees lieve  middeleeuwsche boog) 
, met klassieke lijsten is . e mededeeling is 

geheel bezijden de . e e , 
voo  zoove niet zuive Gothisch, n tot het -

, j o. a. het »syma" l in de geledingen 
t gebezigd (in casu d van een staaf-lijstie), zonde

dat de n m met het klassieke denkbeeld ook 
maa het minste hebben uit te staan. 

Zelfs in den tien n n l n te Nij -
megen nog geen eigenlijk gezegde klassieke lijsten gebezigd. 

Van dezen l t op pag. 20. gezegd dat hij 
in gehouwen steen is , hetgeen wede een e 
onjuistheid bevat, daa de gevel in hoofdzaak uit baksteen is 

n en gehouwen steen alleen is gebezigd voo -
omlijstingen en e . e destijds 
Galland in zijne «Geschichte de . t und " 
aan de g is gekomen, dat de Nijmeegsche -
vel van houwsteen is d (pg. 33.) is mij een , 
maa nog  schijnt het mij toe, dat een h 
beoefenaa onze nationale kunst die meening . 

Ten slotte t op pg. 35. van het aangehaalde opstel ge-
zegd dat het gestoelte in het Nijmeegsch s doo J'icter 
van n in 1560 d . e d is dat 
de make heet Geert van , en dat het jaa  de stich-
ting 1554 is. l moet dc n de e fout bij een 

n , den t n k 
uit Aken, gezocht , die haa in zijne e in 

d und " . 
t de t in Nijmegen is in het -

landsche) t de j tot g de
, A" 1889, zooveel g medegedeeld en met platen 

i toegelicht, dat eenige hoop op e g van 
 de kennis die  kunst, doo e s 
niet d had mogen schijnen. Of zullen wij , -

, altijd den blik naa buiten blijven , wannee wij 
onze kennis n willen 1 

U dank zeggende, mijnhee de , voo  de opname 
de opgenoemde , 

hoogachtend, 
Uw dw. . 

J. J. Weve, 
. 

t spijt mij, dat het k opstel des n Weve 
mij t nu bekend is ; had ik het kunnen -
plegen, dan zouden de onjuistheden niet zijn . 
Alleen ten opzichte van de Latijnsche School f ik mij 
met mijn Nijmeegschen collega van meening te ; 
mij schijnen die lijsten  op klassieken dan op middel-
eeuwschen invloed te wijzen, e ik k niet ge-
zegd wil hebben, dat zij s zuive naa de e 

n van dien tijd gevolgd zijn. W. 

E . 
(A. et A.) Antwerpen. La Société des s 

heeft in gemeenschap met de , de Gemeente en de 
Société pou t des s een g 

n voo n en , niet oude dan 30 
jaa  en t 1 i j.1. in ë wonende. 

t t het p voo  een e e in een 
stad van den n , n d n : 
een plan van het geheel op 2 . pe . 

e n op een schaal van . . . 5 » » » 
twee gevels « » » » . . . 2 » » » 
een e » » » « . . . 1 » » » 
en een detail van de e de e zaal 5 . pe . 

 zijn 5 n uitgeloofd . van: 
1000 s met n medaille 
750 » B » » 
600 » » n » 
400 » en 250 . 

Van de wijze van g t geen melding gemaakt; 
s kunnen we het voo  onze s als een navol-

g d aanhalen. 

E . 
— e doo de leden de g van e -

s gehouden g van 5 leden eene commissie in 
zake het s aan de e School heeft tot 

t gehad, dat het lidmaatschap is aangenomen doo
de n A. , F. . L. , J. de , . A. . 
Snethlage en E. . Stieltjes. e commissie is doo het -
stuu de g in zijn g op 23 i j l . 

d en heeft tot  gekozen den hee . A. . 
Snethlage, te . 

Aan de commissie is : «Een k in testel-
len of, en zoo ja, welke wijzigingen in de g en het 

s aan de e School te t met het oog 
op de opleiding van den ingenieu en technoloog wenschelijk 

n geacht en de g van advies te dienen: 
1". of bij de indiening van het thans doo de Commissie tot 

g van de studiebelangen n , de -
eeniging doo een s van adhesie van haa instemming 
moet doen blijken; 

2*. of wellicht C.q. doo de g een zelfstandig s 
aan de e g t te n ingezonden, om 
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op wijziging van de inrichtin g en van het onderwijs aan de 
Polytechnische School, en in verband daarmede op eene her-
ziening der  wet op het middelbaar  onderwijs aan te dringen , 
dan wel op welke andere wijze de Vereeniging moet trachten 
het beoogde doel te bereiken.

, Blijkens eene in dit blad voorkomende adver-
tentie zal Zaterdag e. k., den 13d'" dezer  maand, gelegenheid 
bestaan tot het inschrijven op aandeden in de naamlooze ven-
nootschap j  tot Exploitatie van koolzuurfabrieken 
in Engeland." t aandeelenkapitaal van deze vennootschap, 
die te m zal gevestigd worden, bedraagt ƒ600,000 en 
is verdeeld in aandeelen van ƒ 1000, splitsbaar  in stukken 
van ƒ 500. 

r  der j  zal zijn de heer  E. . C. Schiff, 
terwij l zich bereid hebben verklaard als commissarissen op 
te treden de heeren F. A. Vriese, te Amsterdam; A. A. . 
Boon k (firma Arnhemsche Bankvereeniging Boon 

k &  Pliester), te Arnhem; J. ƒ. . g (firma 
g &  Pierson), te 's-Gravenhage; S. A. , te Schie-

dam en C. G. , alhier. 
e j  stelt zich ten doel de aankoop en exploitatie 

van de te n gevestigde fabriek met toebehooren tot be-
reiding van vloeibaar  koolzuur  en de oprichting en exploitatie 
van een of meerdere koolzuurfabrieken in Engeland. 

t fabrikaat heeft groote beteekenis; vloeibaar  koolzuur  was, 
eenige n geleden, slechts in de laboratoria bekend en heeft 
in korten tijd een dergelijk debiet verkregen, dat het fabri-
ceeren daarvan tot de groot-industrie kan gerekend worden 
te behooren. n d werd het in 1884 in den handel 
gebracht en de consumtie bedroeg het eerste jaar  150.000 , 
terwij l thans de hoeveelheid van 3.500.000 . bereikt wordt, 
voor  welker  transport 100.000 n cylinders gebruikt worden. 

e toepassing van koolzuur  voor  de meest uiteenloopende doel-
einden wordt met den dag grooter, en het gebruik daarvan 
ligt onder  veler  bereik , sedert het na langdurige en kostbare 
proelnemingen gelukt is het koolzuur  door  verbranding van 
cokes te verkrijgen. Te Erkner  bij  Berlij n werkt eene groote 
fabriek sedert twee jaren naar  deze methode en eene grootere 
inrichtin g is in de nabijheid van n dezer  dagen in ge-
reedheid gebracht. e fabriek heeft een produc-
tievermogen van 240 cylinders ad 12 . per  dag, overeen-
komende met een vermogen van 72.000 cylinders per  jaa  van 
300 werkdagen. 

. s de overeenkomst tusschen de 
j  tot exploitatie van Staatsspoorwegen en het be-

stuur  der  gemeente omtrent den afstand en de overdracht van 
den tramweg van Eede naar  Wageningen, ontvangt de ge-
meente voor  de voo  hare rekening aangelegde lij n /88,ooo, 
waarvan de kosten van aanleg meer  dan ƒ 150,000 bedroegen. 

— Voor  het ontwerp van een te bouwen nieuw museum te 
t is vanwege de groothertogelijke e regeering 

een prijskamp uitgeschreven , die door  zijne regeling tot uit-
eenloopende bcoordeelingen aanleiding geeft. t gebouw 
moet verrijzen op de plaats van het vroegere arsenaal (Zeug-
iiaus), naast den schouwburg. c kosten mogen ongeveer 
/'900 000 bedragen. Tot den prijskamp zijn zes bouwmeesters 
uitgenoodigd: Thiersch te , Schmieden en Speer  te 
Berlijn , t te , Sommer te Frankfor t a , 
en Neckelmann te Stuttgart. Bovendien mogen mededingen 

. 
— Bij  koninklij k besluit is, met ingang 

van 8 Februari, benoemd tot lid en Voor-
zitter  van den d van Toezicht op de 
spoorwegdiensten . J. Ph. van Bosse. 

— e heer  J. . Cluysenaer, directeur-
generaal der j  tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen, is benoemd tot 
officier  der , en de hh. J. W. 
Stous Sloot, hoofdingenieur  werktuigkun-
dige, chef van dienst van de tractie en 
het materieel, en de heer  J. , hoofd-
ingenieur, chef van dienst van weg en 
werken bij  die maatschappij, zijn benoemd 
tot ridders dier  orde. 

alle bouwkundigen, die door  het ministerie daartoe waardig 
gekeurd worden, doch alleen de zes genoemde ontvangen 
ieder  een honorarium van / 1080, terwij l als prijzen voor 
de beste ontwerpen zijn uitgeloofd twee premien tot een ge-
zamenlijk bedrag van f 4800. e beoordeeling geschiedt door 
de architecten Von Eyle te Stuttgart, . n te , 
Canzler  te , Wagner  en x te t en eenen 
zesde, die nog benoemd moet worden, benevens door  den -
recteur  van het museum, Schleiermacher, den majoor  Von 

, en den staatsraad . Von r als voorzitter. 
e beperking van den wedstrijd en de korte termijn van 

inzending, 30 Juni a s., veroorzaken veel ontevredenheid, waar-
tegen echter  aangevoerd wordt dat op deze wijze veel nutte-
looze arbeid en eene opeenhooging van onbruikbare ontwerpen 
voorkomen worden. 

— Ten gevolge van de stichting van een nieuw universiteits-
gebouw te g moet het uit de 13e eeuw dagteekenende 
overblijfsel van het r  van St.-Pauli, dat tot 
dusverre als bibliotheek-gebouw dienst deed, gesloopt worden. 

n de slooping bijzonder  betreurenswaardig maakt, is 
dat nu ook verloren moeten gaan de in het gebouw aanwezige 
muurschilderingen uit de jaren 1250—1515, die door  kenners 
even hoog geacht worden als de muurschilderingen te Pisa, 
Verona of Assisi. Afbeeldingen te nemen door  de photo-
graphic, is in de slecht verlichte kloostergangen ondoenlijk. 

e zullen er  teekeningen en later  gravures van gemaakt 
worden. 

. 
t schijn-concours voor  's . 

e waarheid volgehouden tegen Jhr. . Vic-
tor  de Stuers, door . N. de . — Am-
sterdam, S. . van , 1892. 

e wedstrijd voor  het ontwerpen van een w 
heeft meermalen dc pennen in beweging gebracht en aanlei-
ding gegeven tot meer  of minder  scherpe critiek; 't was daarom 
eene verademing, toen deze zaak van het tapijt kwam en te 
betreuren dat de oude geschiedenis weder  opgerakeld wordt. 
Ten deele is de heer . N. de r  daaraan schuld; inde 
door  hem geschreven biographie van wijlen den architect . 

. Eberson moest van dien wedstrijd wel-is-waar  melding ge-
maakt worden, maar  de wijze, waarop dit geschiedde, gaf den 
heer  Victor  de Stuers aanleiding de pen op te nemen om de 
verdiensten van den overledene te verkleinen en den heer e 

r  op zijne plaats te zetten. e heeren openden toen een 
twistgeschrijf in de .Yieuwe  Courant en de ver-
schillende artikelen zijn op bladz. 391 en 401 van den vorigen 
jaargang afgedrukt. 

Aan den onpartijdigt n lezer  valt het in 'toog, dat de heer 
Victor  de Stuers vele groote woorden gebruikt heeft: algemeen 

j werd het afgekeurd dat hij  den overleden architect een brevet 
van onbekwaamheid gaf en erkend dat meerdere inlichtingen 
 noodig waren om zich een onbevangen oordeel te kunnen vellen. 

e heer . N. de r  heeft in de aan het hoofd dezes 
 vermelde brochure de geschiedenis der  prijsvraag nader  be-

' sproken en wij  zien met ongeduld naar  het antwoord van den 
: heer  Jhr. Victor  de Stuers uit. 

Adres, motto Teekenaar, aan het bureau 
van dit blad. (Zie advert, in n°. 6.) 

. 

VACANT E . 
— Opz ichter-tecke naar  en eenige 

bekwame opzichters, voor  de uitvoe-
ring van een beursgebouw, fruitha l enz. 
bij  de gemeentewerken te Utrecht. Adres 
vóór of op 16 Febr. aan Burg. en Weth. 
tc Utrecht. (Zie advert, in n'. 6.) 

— Opzichter  van den Prov. Wa-
terstaat in . Jaarwedde ƒ 1100 
c. a. Adres vóór of op 25 Febr. aan Ged. 
Staten te . (Zie advert, in n°. 6.) 

— Bouwkundig tcekenaar, . . 

. E 
en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  Ph*t»llth«graphle, 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  riiiito/im » 

e voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne siiTi-oi j pi-null g voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

G  J. . 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 15'"'  Februari 1892, des 

, namiddags ten twee ure, zal in het Centraal-
; Pereonenstation te  in het lokaal 
j  naast de wachtkamer ï'  klasse (ingang vesti-
 bule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 514: 
t leveren van 30000 gekeepte 
en met ehloorzink bereide platte 
eikenhouten dwarsliggers. 

t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 
verkrijgbaar  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amsterdam, bjj  den Portier, of  o\> franco 

j aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, kamer 164. 

e Administrateur . 

van Staal of van t worden tinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland en h'olonièn: T. G. T Jr., . 
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e Gedepu teerde S ta ten 
VAN T 

m , 
brengen bij  deze ter  algemeene kennis dat 
in verband met ophanden mutatiën in het 
personeel der  opzigters van den Provincialen 
Waterstaat in dit gewest, met ingang van 
1 Apri l dezes jaars zal te voorzien zijn 
in eene . 

Aan die betrekking is verbonden eene vaste 
jaarwedde van ƒ1100, eene vergoeding van 
ƒ 50 wegens bureaukosten, het genot van 
reis- en verbljjfkoBten en, na eervol volbragten 
diensttjjd, aanspraak op pensioen, zonder  dat 
daartoe eenige persoonlijke bjjdrage gevor-
derd wordt. 

Sollicitanten zullen zich onder  opgave van 
naain, voornamen, ouderdom, geboorteplaats 
en maatschappelijke positie, en onder  over-
legging van diploma's of van zoodanige andere 
stukken als ij l ter  hunner  aanbeveling wen-
schen bjj  te brengen, vóór of op den 
25 Februari ek., vrachtvrjj , bjj  adres op 
zegel tot deze Vergadering hebben te wenden. 

Verdere inlichtingen ter  zake zijn te ver-
krijgen bjj  den r  van den Provin-
cialen Waterstaat en ter  Provinciale Griffi e 
(Se Afdeeling) te . 

, den i'.t .lanuari . 
 Gedeputeerde Staten ran het 
Hertogdom

E . 
 Griffier, 

. 

Naamlooze Vennootschap 
J 

Gevraagd terstond een Teekenaar . , 
ervaren in ontwerp endetaü, tegen goed 
salaris en vaste betrekking. 

Zjj , die aan bovengenoemde voorwaarden 
kunnen voldoen, adresseeren zich met franco 
brieven aan het bureau dezer  onder  motto 
Teekenaar, met opgaven van leeftjjd, werk-
krin g en getuigschriften. e verzekerd. 

g e v e s t i gd t e . 

: 

E . . C. , . 

: 

F . A . , Amsterdam. 

A . A . . BOON , r  van de Arnhemsche 

Bankvereenig ing Boon k &  Pliester, Arnhem . 

J . J . . , l i d der  firma g &  Pierson, 's . 

S. A . , Schiedam. 

C. G. , . 

Voor  de uitvoering van een 
Beursgebouw, Fruitha l en 
eenige andere Bouwwerken, 

kunnen tijdelij k bij  de Gemeentewerken te 
utrecht als N OP-

 worden geplaatst: 
Een ervaren 

, 
eenigo bekwame 

Sollicitanten worden verzocht zich vóór 
of op 16 Februari 1892 met op zegel ge-
steld verzoek te wenden tot Burgemeester 
en Wethouders, met opgave van het ver-
langde salaris per maand, dat naar  bekwaam-
heden kan worden geregeld. Eenige prak-
tij k van het stellen van e kan 
tot aanbeveling strekken. Onnoodig zich te 
melden zonder goede getuigschriften en be-
wjjzen dat men reeds met goed gevolg als 
Opzichter  is werkzaam geweest. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den r  der  Gemeentewerken, -
dag cn Vrijda g van half elf tot twaalf 
uur , op zjjn Bureau Stadstiminertuin, Ach-
ter

Utrecht , 2 Februari 1S92. 
Namens Burgemeester en Wethouders 

der gemeente Utrecht, 
 Secretaris, 

E . 

Eene groote firma in decoratiën, 
verschillende belangrijke werken uitgevoerd 
hebbende, verlangt voor  Nederland 

n wende zich in de Fransche taal met 
franco brieven onder  lett. A C aan het 
mireau van dit blad. 

 f
verdeeld in Aandeelen van / 1 0 0 0, splitsbaar  in stuiken van / '500, 

waarvan de offlcieele BenrBiioteering te Amsterdam zal worden aangevraagd. 

e j  heeft ten doel de Exploitatie eener  reeds in volle 
werking zijnde Fabriek ter  bereiding van 

v o l g e ns e e ne n i e u we en i n E n g e l a nd door  B r e v e ts 
g e m o n o p o l i s e e r de m e t h o d e. 

e Fabriek, de eerste en tot nu toe de eenige in geheel Engeland, 
heeft in dat land , waar  het verbruik van r  grooter  is dan in ge-
heel Europa te zanten genomen, eene nieuwe industrie gevestigd. 

Naar hetzelfde systeem is eene Fabriek in d eenige jaren in 
werking, die o v er  het eers te j a a r  v an h a ar  bes taan a an 
d e A a n d e e l h o u d e rs n a a f s c h r i j v i n g v an 5"'., o v er  l iet 
g e h e e le A a n d e e l e n k a p i t a al een d v an 11', 
pC t . k o n u i t k e e r e n. 

e overeenkomsten, die de in volle werking zijnde Fabriek te n 
met. hare afnemers heeft aangegaan, laten ook van deze Onderneming reeds 
i n het eers te j a a r  e en n iet m i n d er  g root d 
v e r w a c h t e n. 

n g root gedee l te v an het k a p i t a a l i s onder  de 
h a nd reeds g e n o m en en de l \ * t i . op de 
r e s t e e r e n de A a n d e e l en w o r d t o p e n g e s t e ld op 

van des vooriniddags Ï O uur  tot des namiddags 4 unr , ten 

e van: 

de J le , 

de n T EN E & VA N ESSEN le , 

de „ G & N te , 

de E G n k &

te , 

en dc n N & N te , 

alwaar  uitvoerige Prospectussen en "  verkrijgbaar  zijn. 
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. 
oml S6 jaar, goed bekend met hei- en bouw-
werken, zoekt plaatsing, liefst omtrek den 

. n staan ten dienste. Br. 
fr. lett. N. bjj  den boekh. Joh. G. STEA-

 Czn. t  Amsterdam. 

E 

 kn S van 
 zijn voornemens op g 

18 Februari a.s., des middags te 1' , uur, 
ten e aldaar, in het openbaar aan 
te besteden, de levering van: 

Straatklinkers, , Steenslag, 
Eiken- Grenen- en , 
Ferkoenpalen, Straat syphons en 
verglaasde Eng. ijzeraarden Bui-
zen, in 13 perceelen. 

t bestek ligt ilageljjks, met uitzonde-
ring van den Zondag, ter  inzage op de 
Stads-tinimerverf en is, tegen betaling van 
25 cents, op de Gemeente-Seeretarie ver-
krijgbaar . 

Schiedam, i Februari 1892. 
Burgemeester en Wethouder» voornoemd, 

VAN  VAN N ESSE. 
 Secretaris, 

. 

. , 
N VAN 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

A (hoogste . 

e Tuin en Zeepaard, 
Biekerstraat 

. 

. 
Op Z a t e r d ag 2 0  1892, dea middags te 

3 ure zal door  den  VA N  VAN N -
G in het Paviljoen Vondelpark worden : 

t b o u w en v an e en G 

met a l l e toebehooren, ongeveer  ter  p laatse 

v an d en a fgeb randen S c h o u w b u rg op het 

n te A m s t e r d a m, met bi j leve-

r i n g v an al l e m a t e r i a l en en arbe ids loonen. 
t bestek met 10 teekeningen is (voor  zoover  beschikbaar) ad ƒ 2 0 .— 

per stel voor  heeren aannemers verkrijgbaar , op schriftelijk e aanvrage 
aan de architecten van den Stadsschouwburg Singel iV . 451 te Amsterdam, 
waarna de toezending door de Erven . van r &  Zoon, franco te-
gen rembours zal plaats hebben. 

n geven de Architecten A. . van Gendt, J. B. Springer 
en Jan Springer te Amsterdam, 

E  van 

-

-

en andere 

, 

n N 

. 
B e k r o o n d o p v e l e T e n t o o n s t e l l i n g e n. 

m 2 0 0 a t t e s t en v a n n en e

r  dan 1000 prima referenciën. 
n Nederland uitgevoerd: 

Waterdicht n voor  bedekking. 

g zonder  dakbeschot. Bjj  gebruik van roeflatten met muuraansluiting. 
Eenvoudigste houtconstructie met en zonder  dakbeschot. Binnenbekleeding van fabrieken, Gevelbekleeding, 

Bekleeding der  onderzijde van verzinkt ijzeren daken (tegen lekken), enz. enz. 
Uitvoering met langjarige garantie voor  duurzaamheid en vuurvastheid, 

s en Prijscouranten ter  beschikking. 

e waarschuwing voor  namaaksels, als: Anti-elementum, Tectolin, enz. 
Uitvinder en eenige fabrikant : 

t en alleenverkoop voor  Nederland en , 

. , A m s t e r d a m , Heerengracht 336. 

E G N°. 7. G 13  1892 

 F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e en e van het Weekblad en t ion: 

Bureau van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia JAN , 

. E JONG  en L J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

,te , n , te Amsterdam., 

AV'W.1 
T ƒ2.25 e  3 maanden of wel, bij n 

o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland (de landen de
) /7.50 en e ƒ8.—, beiden bij . 

, ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzonderlijk e nommers, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t Joh. G. Stemler  Czn., -
handelaa te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. e 966e g van het Genootschap zal 
gehouden n op Woensdag 17 i a. s., des 
avonds te 8 , in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het . 
b. e van den hee G. L . Toekamp s 

als gewoon lid. 
c. e van den hee J. G. van Gendt A . L z . : 

Het Asphaleia-theater. 
d. . 

2e. n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld: 
e schetsen, benevens eene collectie platen van 

. n , doo  den hee A . N . , 
d van het Genootschap. 

3e. e Genootschapskalende voo  het jaa  1892 
is aan n leden . 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. NijhofY. 

( A . e t A .) , 
gehouden in de g van 

3  1892, 
doo

A . N . Godefroy. 
Salomon de , schilde te , en -

zamelaa de n van . k de , 
, steen- en beeldhouwe van -

dam , onde den titel van Architectura  ofte 
bouwinghe van onsen tijt, uitgegeven doo s 

s van Sevenhoven, te m 1631, zegt 
op blz. 22 van den n tekst, als „besluyt" 
van het e deel, dat de leze en beschouwe zal 

, dat e  nog n van den bouwmeeste
, die hij zich t te zullen mededeelen 

als hem de noodige gegevens e zullen te  hand 
komen. En hoewel p volgt een tweede deel of 
Bijvoeghsel, bevattende n van  de , 
oudste zoon van , s Steenwinckel, Jacob 
van Campen en Thomas de , tweede zoon van 

, zoo is evenwel geen gevolg gegeven aan 
de toezegging tot aanvulling van de n van den 

. k heb m t eenige van die n 
in schets te , voo  zoove die niet s in de 
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebotnoen, uitgegeven 
doo  de j „tot g de " 
zijn opgenomen, voo  zoove namelijk de stad -
dam , hopende dat het aanleiding moge geven 
tot aanvulling met hetgeen s doo  den stads-
bouwmeeste van m mocht zijn . 

Zoo bijv. komt het mij niet k voo  dat 
het w in de t in 
de n 1608—1612) van de hand van k de 

 is; althans de gedaante heeft e -
schap met die van de k . n 

, en bij name te Enkhuizen, wellicht 
ook te , schijnen n aan . de 

 te mogen n n . -
e oudheden, i e deel). 

Voo  zoove dan onze stad m , komen 
l in g de navolgende , die doo

. de  zijn d en tot stand , 
maa niet zijn opgenomen in de Architectura
van e . 

i° . t e huis, gebouwd in 1606. 
2°. e e , gebouwd in 1611. 
3U. e l op de , 1615. 
4°. t huis van . s , 1615. 
5". e n van het -

huis op den Singel (late  Latijnsche school, nu u 
van , en van het s op den g 
ove  de . 

6U. e - en de . 

Ten aanzien van het e huis behoef ik 
wel niet te n dat dit k voo  ongevee
30 jaa  is opgemeten doo  de n J . A . E. 
de s en . , in teekening t voo
de Afdeeling , en doo  de j 
„to t g de " uitgegeven ^io'afl.). 
k heb mij bepaald tot de 2 , in de 

t en op de e binnenplaats; deze laatste 
t het l 1606. e e heeft 
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eene elliptische boogsluiting, in afwijkin g met de teeke-
ning, die een halfcirkelboog heeft. n het vorige jaar 
is bij  de vernieuwing van den vleugel op den -
burgwal op de binnenplaats een ingangdeur  gebouwd, 
in navolging van de deur  door . de r  geor-
donneerd , doch daarin is eene, naar  mijn gevoelen 
storende afwijkin g gemaakt in de plaatsing van dc 
ooren van het architraaf, waardoor  het verheven vier-
kant daarin aangebracht, niet strookt met de verdeeling 
der schiftingen rondom den toog. n zie en oordcele. 

n dc 2e plaats heb ik de Groote s 
genoemd, gebouwd aan het einde van het n in 
1611, en vergroot in 1667—68. Zij  werd gesloopt in 
1836—37, en werd na vier  jaar  rustens in 1841—45 
verplaatst naar  het k bij  de voormalige visch-
markt , die almede werd verplaatst naar  de Nieuwe-
markt aan de Geldersche kade. Aldaar  verrees eerst 
een houten hulpgebouw, later  (1862) vervangen door 
het nog aanwezige steenen gebouw, waarvan de afbeel-
dingen in de Bouwkundige Bijdragen van de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst zijn opgenomen. 

Wat de Beurs betreft, weten wij  allen dat het voor-
nemen bestaat die wederom te sloopen, en te vervangen 
door eene nieuwe Beurs in de Warmoesstraat, waarbij 
dan metéén het geheele k zal verdwijnen, om 
door  een zoogenaamden boulevard te worden vervangen. 

Van de Beurs, door . de r  geordonneerd, 
heb ik 2 plattegronden geteekend: 

l° . Zooals zij  in de jaren 1608—11 is uitgevoerd, 
waarbij  ik gevoegd heb den gevel aan het , met , 
de winkelhuizen, de brug en den toren. n een van ! 
die winkelhuizen was gevestigd de boekhandelaar  en 
uitgever  Cornelis k van der  Plasse, bij  wien ; 
o. a. de werken van den dichter  Gerbrand Adriaens-
zoon Bredero zijn in het licht gekomen. e open plaats 
van de Beurs was toen 6 bogen breed en 12 bogen lang. 

e 2e plattegrond vertoont de gedaante van de 
Beurs na de vergrooting in de jaren 1667—68. e 
open plaats werd toen 17 bogen lang, en tengevolge 
daarvan werden de toren en de winkelhuizen afge- ; 
broken, en werd de brug tot een overdekten ingang 
en doorloop ingericht, die mij  nog zeer  goed heugt, 
want ik was, toen zij  in 1836—37 gesloopt werd, 14 
a 15 jaar  oud. e gevel aan het n werd in 1667 
geheel in den geest van dien tij d gewijzigd, en ver-
kreeg een ander  karakter. t bovendeel van den 
gesloopten toren, met het slaguurwerk, werd op het 
midden der  kap geplaatst; het carrillo n verviel. 

e opgang aan de zijde van den Vijgendam (dc 
zoogenaamde „trappe n van de Beurs") behoort bij  den 
oorspronkelijken bouw van . de , en heb ik 
op grootere schaal er  bijgevoegd. 

e nissen, rondom het open plein van de Beurs op 
de l« verdieping aangebracht, waren , volgens Vondel's 
verzen bij  de inwijdin g van het Stadhuis op den , 
bestemd om de standbeelden van de 36 Graven van 

d en Zeeland te plaatsen. Zij  zijn intusschen 
voortdurend ledig gebleven. 

e galerijen waren met steenen kruisgewelven over-
dekt, waarboven de ruimt e op dc l c verdieping is 
ingericht geweest tot werkplaatsen van den stads-tim-
merwinkel, later  verhuurd voor  winkelnering, ook van 
prenten en boeken (o. a. de uitgever  1'. Schenk), 
daarna, onder g k Napoleon, ingericht 
voor  de kantoren van het toen ingestelde „Grootboek 
der Nationale Schuld", en ten laatste in 1818 onder 

g Willem  voor  Academie van Beeldende -
sten (voor  de bouwkunst de architect Fr . Tilman Suys, 
opgevolgd door  de heeren Van der  Jagt en . G. 
Tétar  van Elven). r  werden ook de jaarlijksch e 

tentoonstellingen gehouden van schilderijen en andere 
kunstwerken gedurende de kermisweken. e verlich-
ting geschiedde door  de dakvensters in de kap, en 
voldeed zeer  goed. 

e halfronde nissen, voor  de beelden bestemd, en 
de vierkante nissen daartusschen in de binnengevelmuren 
aangebracht, bezaten maar  enkele lichtopeningen zooals 
op de plaat in s cn Philip von Zesen's Beschrij-
ving van Amsterdam (1663 — 64) te zien is. r  den 
stadsarchitect, den heer  A . W. Weissman, ben ik met 
2 doortrekteekeningen begiftigd, waarop laatstgenoemde 
verdeeling is aangetoond. 

e beide zijgevels in de Beursstegen waren blinde 
muren, met uitgebouwde schoorsteenkanalen, ten dienste 
van de stookplaatsen in de overwelfde kelderruimten 
onder  de galerijen der  Beurs. Er  waren winkelhuizen 
in gevestigd, (o. a. de boekhandelaar  Jacobus ) 
cn een corps de garde voor  de nachtwacht. 

Op het m bevindt zich een schilderij  van 
b Berckheyde (n°. 99 behoorende tot het m 

Van der , voorstellende een gezicht op de oude 
Beurs (naar  het mij  toeschijnt na de vergrooting van 
1668 geschilderd) aan de zuidzijde bij  den overdekten 
opgang, en met geopende luiken voor  de luchtdoor-
strooming. Voorts nog eene schilderij  van . , 
eveneens behoorende tot het m Van der , 
en geschilderd kort voor  de slooping, voorstellende 
een gezicht onder  de galerij  rondom het open Beurs-
plein. t hangt boven een doorgang zoo hoog, dat 
men het nauwelijks kan waarnemen; voor  de details 
bevat dit nauwkeurige aanwijzingen. 

e moeilijkheden, ondervonden door  de gewelven 
ter  bedekking van de waterdoorloopen van het n 
naar  het , hebben voortdurende voorzieningen 
noodzakelijk gemaakt en eindelijk de slooping ten-
gevolge gehad. 

Niet onwaarschijnlijk komt het mij  voor  dat ook de 
groote hooge huizen in de Beurssteeg, (die allengs gaan 
verdwijnen» door . de r  zijn geordonneerd. 

n de 3e plaats heb ik de l op de Nieuw-
markt genoemd, waarvan ik reeds voor  2 jaar  geleden 
eene photographie heb vertoond, en alsnu eene teeke-
ning naar  aanleiding daarvan gemaakt. Omtrent de 
bijzonderheden verwijs ik naar  mijne voordracht van 
5 t 1890, in  Opmerker opgenomen. e gevel 
draagt het jaartal 1615 in  cijfers. 

( Wordt vervolgd.) 

in ngen unzcii lezers in herinnering, dat de teekeningen en platen 
welwillend doo

W. 
welke in bovenstaande voordracht genoemd worden 
den heer  Godefroy tijdelij k zijn afgestaan ter  expositie in het Genoot-
schapslokaal. e . 

(A. et A.) E . 
n het nummer van „Th e Architect" , van drie weken 

geleden, trof ik een artikel aan , dat mij  Nederlander 
al dadelijk aantrok. k las nl. het opschrift: h 
tiles" . Elk rechtgeaard Nederlander  stelt er  prij s op, 
wanneer  een of ander  buitenlandsch blad de aandacht 
schenkt aan hetgeen in ons land te zien is; we ge-
voelen ons gestreeld, wanneer  ze ons dan roemen om 
onzen ondernemingsgeest en meerdere alle even goede 
hoedanigheden, terwij l we daarentegen verontwaardigd 
het blad verre van ons werpen, dat ons op de eene of 
andere wijze tracht af te breken of belachlijk te maken. 
s het hinderlij k of niet voor  ons Nederlanders, om zoo'n 

artikeltj e te lezen , zooals deze week vertaald uit het 
Engelsch in een onzer  dagbladen verscheen ? n jong 
Transvaler  nl. schreef: , of een groot deel 
althans, was eens bedekt met water; nu is het bedekt 
met s en koeien,"  . . . en verder  leest men: 

e inwoners (van ) kunnen hun stad niet 
draineeren, dus schrobben ze de stoepen, de vrouwen 
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schrobben de stoepen en de mannen rooken sigaren", 
enz. enz. 

k wilde dit staaltje even aanhalen om erop te wijzen , 
dat zooveel quasi-reizigers, die land en volk mcenen 
te hebben leeren kennen, datzelfde land in hunne 
reisindrukken (?) geheel in verkeerd daglicht plaatsen. 

e reizigers, die Vosmaer  zoo juist typeert met: „zi j 
hebben alles bij  zich, maar  alleen geen geestige bagage 
meegenomen. Geheel ongevoelig kunt gij  ze niet 
noemen, want zij  geven aan de meeste indrukken 
toe, die toevallig op hen werken, mits zij  oppervlak-
kig zijn." 

Om nu terug te komen op dat stukje uit „Th e 
Architect,"  laat ik het hieronder  vertaald volgen: 

„Bi j  eene discussie, welke eens gevoerd werd over 
het schrijven van labelen, beweerde . Johnson op 
zijne dictatorale manier, dat deze gemakkelijk waren 
saam te stellen. 

r  Goldsmith, zijnde in wit a man, simplicity a 
child, en daarom bevoegd de waarde van een fabel te 
beoordeelen, kwam tegen die bewering op en gebruikte 
het argumentum ad hominum met te zeggen, dat als 
Johnson dien vorm van uitdrukkin g aanviel, al zijne 
kleine visschen zouden gaan spreken als walvisschen. 

e anecdote heeft iets toepasselijks voor  ons, dewijl 
het eene toespeling zou kunnen zijn op de oude en 
nieuwe manier  voor  het schilderen van e 
tegels. 

„Zi j  zijn onmisbaar  geworden, sedert de architecten 
naar d zijn gegaan om zich te inspireeren en den 
Nederlandschen bouwstijl ten onzent weer  in te voeren. 

e ainvoer  beantwoordde aan de aanvraag. -
landsche tegels zijn in overvloed geproduceerd voor 
de Engelsche markt , maar  als het aanwezig zijn van 
stijl eenige waarde bevat, dan zijn ze slechts h 
iu naam. 

„Gelij k . Johnson's fabelen hebben ze het oude 
karakteristieke verloren, en is voor  de fabrikage een 
anderen maatstaf aangenomen. 

n zou zelfs kunnen beweren dat de Engelsch-
e tegels dat gebrek hebben, nl. dat ze te 

goed zijn. e artisten, die er  zich mede bezighouden, 
schijnen voor  oogen te moeten houden een toezicht 
van een Science and Art  en werken alsof 
het een concurrentie voor  prijzen moest worden. 

e e tegels echter, waarin zoovele 
volken behagen schepten, en die tegelijkertij d bescha-
vend werkten, werden niet onder  zulke omstandighe-
den geproduceerd. n begreep dat uiterst strenge 
lijnen niet moesten voorkomen op eenvoudige tegels, 
en wat bereikt moest worden was a frank naïveiê, 
welke even prettig aandeed, als de vroolijk e buitelin-
gen van kinderen. r  de wereld is vooruitge-
gaan , zijn, ongelukkigerwijs, de kinderen ernstig, be-
dilziek en naijverig geworden. Een gewone school-
oefening is tegenwoordig meer  pretentieus dan eene 
hoogeschool-verhandeling uit vroeger  dagen. 

t ornement is quasi-wetenschappelijk geworden en 
in decoratie wordt een verheven oorsprong gezocht. 
s het dan wonder, dat de oude kunst van den -

landschen tegelschilder  vergeten schijnt te zullen worden? 
Al s eenige tak van kunst schijnt te zullen kwijnen, 
dan is er  kans dat eene herleving nabij  is. 

„Een jaar  geleden zou men nauwelijks geloofd hebben 
dat e tegels, die geschikt waren naast zeer 
oude tegels geplaatst te worden, verkrijgbaar  zouden 
zijn, en nog wel voor  verwonderlijk lagen prijs. Op 
het oogenblik is zulk een lang gewenschte volmaking 
te zien in , eene plaats, welke aanspraak kan 
maken op den naam van bakermat voor  elke herleving 
van 19-eeuwsche kunst. 

. Frank Giles &  Co., die de voornaamste 
meubileerders zijn in the old court suburb, hebben hunne 
kennis en bedrevenheid aangewend om te slagen in 
het verkrijgen van een prachtige collectie rariteiten en 
oudheden. Zulke artikelen kunnen evenwel moeilijk 
voor  iedereen verkrijgbaar  zijn; zij  hebben -
landsche tegels, maar deze zijn kostbaar. Erkennende 
het nut, en we mogen zeggen de noodzakelijkheid, van 
eene verbetering (op gebied van tegels), zijn ze in staat, 
nagemaakte tegels te leveren tot variëerende prijzen 
van 3 d. tot 8 d. e kleuren zijn zóó zacht, alsof zij 
een eeuw geleden gemaakt zijn. e teekeningen hebben 
den onmisbaren eenvoud. Elke tak van kunst moet 
beoordeeld worden naar  den maatstaf, die erop toe-
passelijk is , en de waarde der  tegels kan vastgesteld 
worden door eene vergelijking met dc nagemaakte 
tegels. t zou dwaas zijn geometrical encaustic tiles 
te plaatsen naast die, welke in n verkrijgbaar 
zijn. e laatste zijn uit de hand geschilderd cn 
hebben die losheid, welke in werk van vroegeren tij d 
te vinden is. 

e bekoring ligt in hun eenvoud, en ze zullen in 
dc gebouwen sterk afsteken bij  het meer  ernstige hout-
of metaalwerk, waarin ze omsloten zullen worden." 

k zal niet ontkennen, dat sommige beweringen in 
dit stukje zeer  juist zijn, maar  het komt mij  voor  dat 
de schrijver  te veel hecht aan het verkrijgen van geï-
mitecrd-oud-1 lollandsche tegels; waarom? t hij 
nooit de producten gezien , welke t en g 
ons te zien geven? t zijn l/edc>utaags<ji-HoUand*che 
tegels, waarvoor  ik gaarne de angstig geïmiteerde 
oude tegels schenk. 

k heb hier  voor  me een ouden tegel met 'n stel 
Adam en Eva; nu zeer  curieus misschien , maar  ik vind 
ze leelijk die menschen met hunne wanstaltige buiken 
en worstachtige armen en beenen. Zie daartegenover 
de tegels, afkomstig uit de hierboven genoemde ateliers; 
ik laat aan een ieder  over  ze te beoordeelen, maar  ze 
hebben voor  mij  oneindig meer  bekoring door  het 
geestige van teekening en kleur, niet angstig gedaan 
maar  flink , echt mooi: „a frank naïveté"! 

Van welke e ateliers worden dan die on-
artistiek^ ) uitgevoerde tegels aangevoerd ? Zij n die uit 
het noorden van ons land? het is waar, deze leveren 
ons niet het oorspronkelijke van de beide voornoemden, 
maar  hunne imitati e van e tegels moet 
toch , als imitatie, zeer  goed geslaagd genoemd worden. 

k zie in dat nijverheids-reddend optreden van Frank 
Gilles en C" . een misplaatsten naijver. „Wa t jului , 

s kunnen doen, dat kunnen wij  ook, en 
misschien nog wel goedkooper"  . .. . ook mooier? 

k heb alle respect voor  de dikwijl s zeer  artistiek 
uitgevoerde producten van Engelsche fabrieken, zoo-
lang ze  blijven, maar  nooit zag ik van hen 
een navolging van een n tegel, of altij d 
stond die navolging ver  beneden het origineel. 

Vele gezegden verder  zijn voor  mij  niet even duide-
 lij k in het stukje: wat b.v. bedoeld wordt met het toe-

i zicht van een „Science and Ar t , waarom 
het een gebrek genoemd moet worden , wanneer tegels 

1 te goed zijn; waarom ornement in onzen tij d quasi weten-
schappelijk is geworden? Ziet, dit zijn vragen, welke 
ik niet weet te beantwoorden. 

k meende alleen met dit mijn schrijven tegen de be-
wering te moeten opkomen als zou een tak van zoo 
^cht-nationale kunstnijverheid kwijnende zijn. 

P. J. de. J. 
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(A . et A.) N . 
k voel me niet ! 

 ben ik in een onbewaakt oogenblik in een 
complot gewikkeld, dat bij e kennismaking uit 
niets schijnt te bestaan dan uit s cn con-

. g van gedachten, opbouwen, samen-
, en wat al niet , n de , e 

ze me wisten te paaien. Een e . Goiit — een 
lastig opposant, dien ik nooit goed heb kunnen zetten — 

k zich , zoodat het me op dat oogenblik eene 
lichte taak scheen onde het e wat e te hou-
den. e spoedig echte volgde de ontgoocheling. 

e e van . Goüt bleek slechts een schijnbe-
weging te zijn geweest, e " las ik 
in het g epistel, „zou het ook zonde de e 
wagensmee wel stellen, haa van bevoegde zijde ge-

" n , , dood en g 
is dus het doel,  deze n openlijk 

n . 
j zoo'n stand van zaken is het de plicht van iede

weldenkende, om alle n van gemakzucht 
en sleu op zij te zetten en g naa den m te 

n ten einde nog te n wat te n is. 
Al s g voo  de , die me onge-

twijfeld in die functie te wachten staan, heb ik me al 
vast laten n voo  het in i te houden -

. e vij f pop n me in 't t 
wel wat af, doch hoe dikwijl s t men niet e 
sommen in gezelschap van veel minde allooi! 

A l s nu mijn e bentgenooten maa eens zoo-
veel moed wilden toonen om daa óók te , 
hoe zou ik ze te lij f gaan en ; maa als e
één t in de zaal is, g ik dadelijk 
m'n geld . k bedank e  voo  om nog eens zoo'n 
tumult bij te wonen als d in het gebouw de

e Gemeente, waa , Gosschalk , Van -
g en e , voo  een g g 

gehoo den aanstaanden d voo n be-
. Slechts met moeite e ik nog bijtijds 

het . e Goiit's zag ik alle e naast 
elkaa op de j zitten; ze schenen g n 
te zijn. h genoeg ; ik wilde maa doen 
uitkomen dat een e e op het gehalte de
aanstaande s mij niet onnoodig schijnt. 

k heb het mezelf nooit n dat ik , in '89 te 
s zijnde, heel niet aan het toen gehouden -

s gedacht heb, waa onze Leliman nog 
altijd zoo vol van is; 't was wee de schuld van los-
bandig gezelschap, dat me dwong het n spinne-
web, n genaamd, aan te gapen in plaats van 
devotelijk aan de n de  eenig e kunst lafenis 
te zoeken. 

A l dat ijze  zit me nog , ik w evenzee
van ijze  en van s als de edele Si  Leices-
te k uit „het n . Soms -

g ik me wel eens het e metaal eenige 
n te doen , maa ik g steeds 

dat het aan alle kanten ingemetseld , s 
w ik den boel niet. t jonge geslacht schijnt 

echte behoefte aan een leus van n klank te 
hebben en t nu maa ove , zonde e
veel mee van te weten dan dc uit de apotheek op-
gedane , vanwaa het hun in bedenke-
lijk e quantums d ingegeven tot l van bloedde-
loosheid. 

t goedje ligt hun nog d in de maag, 
dat is aan hun humeu wel te , l de man 
die volgens het Nieuws van den  de e week 
een ongebakken steen , daa zee wel bij 

, althans tot heden niet ove  kunst . 
Eén zaak heeft me toch in de laatste dagen nog 

een g oogenblik . k heb nl. d 
dat op de laatste g een g 
in de bus d gevonden, j de stelle inlich-
tingen g ove  de e methoden om de 

g de  zuilen te n (het g in 
 Opmerker e ove  dit punt, gelijk dit steeds 

met de e zaken geschiedt, een plechtig stil-
zwijgen). t t me niemendal dat de inzen-

, in zoo'n gezelschap van s en ongeloovi-
gen, zijn naam lieve ; ik wil m n 
hie  aan zijn d te vo ldoen. . .. doch neen, 
kom me lieve  eens opzoeken, onbekende -
want, e zullen we onze n enz. k heb 
heel wat kostbaa l uit het l d en 
bovendien nog een e van eigen vinding in 
petto, die ik k maa niet aan den n den 
besten afsta. We kunnen ons d aan den klas-
sieken necta , d afgewisseld met 
een glaasje . 

Ove  de laffe e in het stukje van den zich mijn 
d noemenden mijnhee E. Gout, e mijn 

sympathie voo  zeke k in de hoofdstad, zou 
ik me hie  niet m maken, e het niet dat ik 
hem even onde 't oog wou , dat onze goede 

s nog d staat en het denkelijk onzen tijd 
wel zal uithouden. t ze eens te klein , 
wat ik voo  den bloei van onze oude koopstad van 

e wensch, dan heb ik nog wel een e in 
, dat een l  aantal s 

een goed e kolom tot standplaats -
. d je zoo'n koopman tegen een n 

stijl geleund!! A . Baque. 

E E N . 
(1508—1620). 

(Vervolg van pag. 36.) 
Voo  wij van de monumenten in de n afstappen 

moeten wij nog melding maken van het oxaal, dat zich 
in de k te n bevindt. t heeft 
den , die s in den Gothischen tijd aan -
lijk e s placht gegeven te ; een 
middeleeuwsch d vindt men in de k 
te . t oxaal te n bestaat uit e -
veeën, die doo e kolommen gescheiden . 
Op deze kolommen n bogen, die van n half-

s zijn, doch op zijde min of mee h 
d . Op de zuilen staan zes , 

j men ook een e ; de boog-
n zijn met zittende  gevuld. n 

is een , bestaande uit , 
n op zee e wijze s geplaatst 

zijn. Ofschoon dit monument geen l , 
gelooven wij niet veel mis te tasten, wannee wij aan-
nemen dat het k tusschen 15 50 en 1560 ont-
staan is. e motieven van den d n 
aan die van de schepenbanken te Nijmegen.
bezat ons d nog een tweede oxaal uit dien 
tijd, dat van de t n k te , 

n de teekening doo  Jan van l -
digd was. 

e woonhuisgevels uit de , die aan den 
n g , zijn niet ; -

boven t het bij de meesten aan n of 
, t men den stichtingstijd zou kunnen 

opmaken. Ove  een paa gevels te , te -
dam en te n n wij ; wij kunnen 
hie  nog bijvoegen het bekende t te , 
waa de gevel van gebakken steen doo  zee fijn ge-
beeldhouwde eolonnetten van gehouwen steen zulk een 

k . Een t aan de 
t te Alkmaa  toont , met fijn e 
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kapiteelen enz.; de s zijn van s ; 
ook hie  wisselt de gebakken steen met gehouwen steen 
op behaaglijke wijze af. Een t van een gevel 
op het Oudmunste f te t heeft -
sche , met n gevuld, naast de . 

e s n een k klein hoofdgestel, 
wat doo  een g , in den t van 
die van het huis van n van m te Zalt-

l , d . 
Wi j komen nu tot de behandeling van de -

sance e de e n van den n 
. t is s dikwijl s gezegd , dat in 

de e twintig n van onzen g de bouw-
kunst zoo goed als geen gelegenheid vond te toonen 
wat zij , daa de e tijden dit beletten. 
Een e k t dan d op de 
weinige bouwkunstige n uit die . 

t komt ons echte gewaagd , op zulke losse 
n een e k te doen. t is toch 

niet onmogelijk, ja zelfs , dat veel, wat 
in dezen tijd gebouwd , in de zeventiende en acht-
tiende eeuw d . Op de e zeven-
tiende-eeuwsche stedenafbeeldingen ziet men vele ge-
bouwen , die ontegenzeglijk in dezen tijd ontstaan 
kunnen zijn. 

Een van de e n uit den 
n tijd van den n g is de van 

1566—1571 doo s Janszoon gebouwde 
j te , waa men de Laat-Gothick 

nog aan het d ziet, en waa de e zoo 
goed als geen plaats is afgestaan. Zeven jaa  late

d de t te n gebouwd, althans men 
leest dit l op het . t gebouw 
bestaat uit gebakken en gehouwen steen en heeft een 
gebogen lij n als as. t benedenste deel, dat veel 

 is dan het bovendeel, heeft aan de stadszijde 
e s met e banden. n de s 
n staat: A N N O 1578; dit komt echte niet 

n met de wapenschilden . Van twee 
is het blazoen weggehakt, maa aan het middenste is 
nog duidelijk te zien, dat het eenmaal met het wapen 
van i V ; de twee kolommen, het 
symbool van dien , zijn nog aanwezig. t schijnt 
dus, dat dit gedeelte van de t voo  1555 s 
in dezen toestand t is. Aan de buitenzijde ziet 
men e s met e pedestallen en 

e banden. Tusschen de s zijn nissen 
aanwezig, t steenen kanonnen steken. 

n 1581 d de t van het s in 
de t te m gemaakt. e eigenlijke 

g is hie  doo k k omgeven; 
n bevinden zich een f met weesjongens en 
 twee nissen. Ook de e t van dit 

weeshuis, aan de zijde van den N. -Z. , en 
de t van het g Atheneum aan den O.-Z. 

l schijnen t na deze t gemaakt te 
zijn. e , die men nu op deze n leest, 
wijzen op den tijd, toen zij van de f 
naa hunne e plaatsen t . 

e beide n zijn van de e , doch 
met een m en een fijnheid , die nog op 
de n van e n wijzen. t is eigen-

g hoe j de s hie  met sommige 
, b.v. met het hoofdgestel, zijn te k 

gegaan. e zee fijne, met e liefde naa
e n e bossages, die men 

hie , vindt men ook aan de , -
mede de bekende waaggevel te Alkmaa  van 1582 

d is, . t bovendeel van dezen gevel, met 
zijne g in- en uitbuigende lijnen is blijkbaa
doo  de s n Waag te Enkhuizen . 

e n van de e waag, in 1595 voltooid» 
is een navolging op eenigszins e schaal van dien 
de k te . 

s met e bossages n in dezen tijd 
ook in de oostelijke n in zwang. Wij noemen 
slechts den bekenden gevel van 1571 in de t 
te Zwolle. Ook het huis van 1575 aan den k te 

 is in dezen geest . 
t is hie  de plaats, om melding te maken van 

een , die, ofschoon hij , zooveel wij weten, 
niet als d t , toch doo  zijne 

e n een n invloed op de 
kunst van zijn tijd gehad heeft, en die als de -
loope  en  van hetgeen men thans gewoon 
is den n stijl te noemen, beschouwd 
kan . Wij bedoelen s n de Wies, 
te n in 1527 . j k s g 
naa , waa hij met e s 
in g kwam. n d , maakte 
hij kennis met de , die  Coeck van Aelst 
„i n d' e k n wesende", van -
lio's n in het licht had gegeven. t e hem 
aan, zijne n aan n d te ; 
in 1555 gaf hij een g van s uit, die 
zee in den smaak viel en die doo  een geheele s van 

, naa zijne n doo  de beste -
s in 't kope , gevolgd . n 

de s leidde een zee k leven; hij woonde 
te , A k e n, Lu ik , , , 

, g en , en kwam eindelijk te 
, waa hij eenige t vond, om eindelijk 

wee naa g te , waa hij na 1604 
n schijnt. Ui t de n van dezen kunste-

naa t een onuitputtelijke , doch 
tevens een e neiging tot al wat k is. n dit 
opzicht kan hij alleen n n met Wendel 

, zijn n tijdgenoot, wiens n ook 
in d niet zonde invloed gebleven schijnen te 
zijn, althans Van  zegt: n 'tis moeijlijck, 
datte wede een nieuwe vuijl e stijl op zijn 

h in k is gecomen, die wij qualijck 
los sullen " Op welke n Van
hie  het oog heeft, blijk t niet; wij zullen late  ge-
legenheid hebben, t het een en ande op 
te . 

e invloed van n de s is k 
op te n bij den n stadsbouwmeeste

k de , die in den n tijd van zijn 
n in hoofdzaak als beeldhouwe naam 

gemaakt schijnt te hebben. e  was in 1567 
, zoon van een h ; volgens 

Van  was de beeldhouwe s t 
zijn . e mededeelingen, die deze
echte t t geeft, zijn te weinig, dan dat 
wij iets van zijne n of ook maa van zijn leven zou-
den weten. Wel heeft men in den laatsten tijd t 
 dezen beeldhouwe i fantastische hypothesen ge-

1 , doch deze hebben geen den minsten , 
 en daa ik u s in den aanvang heb , 

j s den vasten bodem de  feiten te willen , 
behoef ik dus j niet lange stil te staan. n 1591 

d s t als stads-ingenieu te A m-
m benoemd; wellicht kwam zijn g toen 

met hem mede, want in datzelfde jaa  vestigde k 
de  zich in de Amstelstad, waa hij in 1595 
tot stads-steenhouwe en beeldsnijde benoemd . 
Zij n e k is toen het e van het tuchthuis 
op den g geweest, p t lang na 
's s dood de , die men thans ziet, 
geplaatst . e t toont ons s aanstonds 
den , n e  in zijn geheel

i 
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leven getrouw bleef. e consoles, tusschen de kolommen 
en het hoofdgestel geplaatst, geven blij k van een lief-
de voor  het barok, doch goede verhoudingen, flink 
sprekende profielen en krachtig werkend relief zijn 
tevens kenmerken van e s stijl , die zich on-
middellij k aan de manier  van Vredeman dc Vries aansluit. 

n 1603 werd den bouwmeester  het maken van de 
Zuiderkerk opgedragen, die in 1614 voltooid werd. 

e r  stond hier  voor  een geheel nieuw vraagstuk , 
nl. het bouwen van een Protestantsche kerk ; de wijze, 
waarop hij  het oploste, geeft een schoon getuigenis 
van zijn begaafdheid als kunstenaar. Van den tot 
dusverre gebruikelijken middeleeuwschen kerkbouw 
nam hij  zooveel als hij  noodig had, doch verwerkte 
dit als een echt kind zijns tijds. c verdceling in drie 
beuken behield hij  daarom, doch een koor  liet hij 
achterwege; een slanke toren aan de westzijde gaf aan 
het geheel het gewenschte karakter. e beuken zijn 
door e kolommen gescheiden; de vensters hebben 
traceeringen, doch geheel in n geest. e 
gevels bestaan in hoofdzaak uit gebakken steen; voor 
vensteromgevingen, lijsten, balustraden, enz. is echter 
gehouwen steen gebezigd. t onderste gedeelte van 
den toren is in zeer  massief metselwerk opgetrokken 
en wordt door  een forsche, sterk overspringende lijst , 
die op consoles rust, afgesloten. e verdieping hier-
boven , insgelijks van gehouwen steen, is achtkant. 

e vier  hoeken, die overblijven, zijn zeer  ingenieus 
door  vrijstaande Jonische kolommen met hoofdgestel 
aangevuld. e houten, met lood en leien gedekte 
spits, is een variatie op het thema, reeds door  de -
gothische torenbouwers aangegeven en, zooals wij  zagen, 
ook in 1566 door  Joost Janszoon bij  den St.-Nicolaas-
toren gebruikt. t meesterschap, waarmede e r 
deze torenspits gedetailleerd heeft, geeft hem zeker 
een hooge plaats onder  de kunstenaars van zijn tijd . 

t zou mij  te ver  voeren, hier  al de bouwwerken 
van e r  met u na te gaan; ik meen u te mogen 
verwijzen naar  mijne studie over  dien bouwmeester, in 
1887 door  het k Oudheidkundig Genootschap 
uitgegeven. Enkele gebouwen zal ik echter  aanstippen. 

e , in 1606 van zijn sierlijk e spits 
voorzien, toont ons, wat e r  van een ouden 
middeleeuwschen vestingtoren wist te maken; op het 
eind zijns levens, in 1619, gaf hij  andermaal een staaltje 
van wat hij  in dit opzicht vermocht, door  een der 
torens van de t in den tegenwoordigen 

n te herscheppen. Twee der  meest belang-
rijk e werken van e , de Beurs op het n 
en de , zijn helaas in 1838 dooreen 
kunstloos nageslacht onnieedoogend gesloopt. n 1620 
gewerd onzen bouwmeester  de opdracht tot het maken 
van het meest monumentale bouwwerk, waaraan zijn 
naam verbonden is, namelijk de VVesterkerk. e 

r  hield hier  aan de beginselen vast, die hij  bij 
den bouw der  zes jaar  vroeger  voltooide Zuiderkerk 
gevolgd had. e Westerkerk is een basiliek met twee 
kruisbeuken. Zij  heeft slechts zes traveeën, waarvan 
er  twee door  de kruisbeuken worden ingenomen, zoodat 
zij  betrekkelijk kort is; aan de oostzijde is zij  recht-
hoekig afgesloten. e kolommen, waarop de gewelven 
rusten, zijn van de e orde, op de wijze der 
Gothische bundelzuilen drie aan drie verecnigd. Boven 
de bogen der  zijbeuken bevindt zich in het midden-
schip cn de kruisschepen nog een pilasterorde. e 
vensters zijn door  segmentvormige bogen afgesloten; 
de traceeringen vertoonen den rondboog. e steunbeeren 
zijn , wegens de steenen gewelven, beneden zeer  massief; 
tegen de gevels van den hoofdbeuk en de kruisbeuken 
zijn zij  door  Jonische kolommen vervangen. Zeer  eigen-
aardig gevormde consoles, finales en frontons geven 

aan de daarboven geplaatste topgevels een ongemeen 
cachet. Toen de bouwmeester  in 1621 stierf, was de 
kerk nog lang niet voltooid; het duurde tot 1638 eer 
de 86 . hooge toren voleindigd was. t oorspron-
kelijk e ontwerp van e r  werd daarbij  slechts ten 
deele gevolgd, daar  de overgang van het vierkant in 
het achtkant wegbleef. e keizerskroon, die het 
geheel moest afdekken, bleef echter  behouden. 

Ook buiten Amsterdam werden 's kunstenaars talenten 
gewaardeerd. s in 1601 werd hem opgedragen 
te n een grafteeken voor . Pieter s 
in de Groote kerk te maken. t die kerk verdween 
ook het monument; doch de sporen van 's meesters 
werkzaamheid ziet men duidelijk aan den schilderach-
tigen gevel der  Oosterkerk van 1616 en aan het fraaie 
poortje der  voormalige e school. n 1616 
gewerd hem een nog meer  vereerende opdracht en wel 
om in de Groote kerk tc t een grafteeken te maken 
voor  „zij n Excellentie den Prince van Oraignen, hoog 
loffelijker  memorie". t grafteeken is zeker  een uit-
muntend werk. e men ook in de houding der 
beelden en in de ordonnantie der  frontons de neiging 
tot het barok waarnemen , die e r  steeds bij -
bleef, toch zal men het geheel als zeer  karakteristiek 
moeten roemen. Omstreeks denzelfden tij d was e 

r  ook met het beeld van Erasmus bezig, dat u 
welbekend is; het was in 1621 nog niet gereed, want 
toen e s weduwe in dat jaar  haar  testament 
maakte, bepaalde zij, dat haar  zoon Pieter  verplicht 
was „het beeidt van Erasmus mette toebehooren van 
dezen, voor  zooveel daarvan noch souden mogen resteren 
op te maecken". 

e r  vervaardigde ook het ontwerp voor  den 
gevel van het stadhuis te , welk gebouw in 1619 
door  brand ten deele verwoest was. Bij  den gevel 
van dit gebouw heeft de ontwerper, om de bovenste 
pilasters langer  te kunnen maken, de kroonlijst boven 
de vensters door  een open balustrade vervangen. j 
kwam tot deze origineele oplossing, daar  hij  van de 
overgebleven deelen van het bestaande gebouw gebruik 
moest maken. 

e beroemdheid, die e r  bij  zijn leven genoot, 
was oorzaak, dat na zijn dood zijne voornaamste ont-
werpen onder  den titel „Architectur a "  werden 
in het licht gegeven. Ons is geen tweede meester 
bekend, die als e , in zijn zes-en-twintig-jarige 
kunstenaarsloopbaan zoozeer  zichzelf is gelijk gebleven. 
Zij n eerste werk, het poortje op den , 
verschilt in karakter  niet van de Westerkerk, het 
laatste werk, waaraan hij  zich wijdde. n heeft het 
in den laatsten tij d willen doen voorkomen, alsof onze 
bouwmeester  in den laatsten tij d zijns levens zich bij 
de klassieken aansloot, en daaruit dan aanleiding ge-
vonden , om zijne verdiensten te verkleinen. e klas-
sieken heeft hij  echter  slechts zeer  in de verte, met 
de vrijhei d van een Vredeman de Vries gevolgd, dit 
getuigen zoowel de e pilasters van 1595, als de 
Jonische kolommen van 1621. A l wat e r 
gemaakt heeft, draagt in hooge mate den stempel 
zijner  individualiteit ; hij  heeft een stijl van een zeer 
persoonlijk karakter  weten te scheppen, die met hem 
gekomen en met hem heengegaan is. 

d Amsterdam in dien tij d „d e r  van de 
kunst"  zooals Vondel hem noemde, m bezat 
een bouwmeester, die, ofschoon bij  zijn tijdgenooten 
minder  bekend en geëerd, in de oogen van het nage-
slacht een even hooge plaats inneemt. Wij  bedoelen 

n de , die, volgens de onderzoekingen van 
den heer  C. J. Gonnet, omstreeks 1560 te Gent ge-
boren werd. t zijne ouders vertrok hij  kort daarop 
naar  Engeland, vanwaar  hij  zich in 1591 naar m 

13 Februari 1892 E . 55 

begaf. n 1593 werd hij  daar  als stadssteenhouwer 
aangesteld; daar  zijne tijdgenooten uiterst spaarzaam 
zijn met hunne mededeelingen aangaande zijn persoon 
en werkkring , kan men slechts van twee bouwwerken 
met zekerheid zeggen dat zij  van e j  afkomstig 
zijn , en wel van de in 1601 gebouwde Vleeschhal en 
den in 1613 opgetrokken toren der  Nieuwe kerk. e 
beide werken doen den meester  als iemand van hooge 
begaafdheid kennen. Evenals e r  heeft ook e 

j  een neiging tot het barok; is echter  de eerste een 
volgeling van Vredeman de Vries, e j  sluit zich 
meer  bij  Wendel n aan. s vroeger  ver-
meldden wij  den „vuij l moderne stijl op zijn -
duytsch". waarover  Van r  spreekt; het is duidelijk , 
dat hij  hierbij  het oog heeft op de bouwwerken van 
zijn stadgenoot e , van wiens naam hij  zelfs geen 
melding maakt, en met wiens kunst hij  weinig schijnt 
te hebben opgehad. k behoef u de Vleeschhal te 

m niet te beschrijven; gij  kent dit bouwwerk 
natuurlij k uit de vele afbeeldingen, die ervan bestaan 
of wellicht waart gij  wel eens in de gelegenheid het 
zelf te bestudceren. Wanneer  men de schepping van 

e j  met die van zijn Amsterdamschen vak- en 
tijdgenoot vergelijkt , dan valt aanstonds de verschil-
lende opvatting der  beide meesters in het oog. e 

r  hield er  van de ornementatie zooveel mogelijk 
gelijkelij k over  zijn gevels te verdeelen; e j  daaren-
tegen behandelt zijn gevels betrekkelijk eenvoudig en 
concentreert al den rijkdo m van ornement op sommige 
punten, b.v. de toppen van den zijgevel, de omgeving 
der ingangen enz. Als men de beide hoofdgevels van 
de hal goed beschouwt, zijn het eigenlijk niets anders 
dan eenvoudige trapgevels, die hier  en daar  door  een 
rijk e obeiisk georneerd zijn en wier  silhouet door  de 
tegen iederen trap geplaatste consoles wat verlevendigd 
wordt; de geveltoppen van e r  daarentegen zijn 
nooit trapgevels, doch vertoonen meer  fantastische lijnen. 

t ornement van den gevel te m herinnert in 
vele opzichten aan dat van gelijktijdig e e ge-
bouwen , onder  den invloed van den fantastischen 

n ontstaan; het ornement van e r  daaren-
tegen is meer  aan de Vlamingen ontleend en heeft 
zelfs hier  en daar  een k tintje. t 
is dan ook zeer  verklaarbaar, dat Van , die 
als kunstenaar  zeer  geprononceerd e 
sympathieën had, e r  een „seer konstrijck "  man 
noemt, en over e j  eenvoudig zwijgt. 

[Slot volgt.) 

, T
. 

Aan de firma  Weber-Falckenberg te n en te 
Weenen is vóór ongeveer  twaalf jaar  de vervaardiging 
van het geïmpregneerd waterdicht daklinnen in alle 
opzichten gelukt. 

Toen dit materiaal pas in den handel gebracht werd, 
was liet wegens de eenigszins hooge prijzen buitenge-
woon moeilijk koopers te vinden , maar  toch overtuigde 
men zich zeer  spoedig van de vele goede eigenschappen 
der stof. Zij  werd dikwijl s bekroond en talrijk e ge-
tuigschriften van verbruiker s laten zich over  dit fabri-
kaat op de meest waardeerende wijze uit. e quaestie 
van prij s en de eerste eenigszins hooge uitgaaf traden 
geheel op den achtergrond door  de uiterst geringe 
onderhoudskosten, die de linnenbedekking vereischt. 

n zag langzamerhand de bruikbaarheid meer  en 
meer  in, niet alleen voor  elke wijze van dakbedek-
king (ook zonder  dakbeschot), maar  ook voor  alle 
mogelijke dergelijke doeleinden, als onderlaag voor 
leiendak, binnen- en buitenmuur-bekleeding (beschut-

ting tegen vochtige muren) vloerbedekking, vervaar-
diging van verplaatsbare huizen, barakken, enz. 

e stof is lucht- en waterdicht, sterk en duurzaam , 
blijf t daarbij  steeds buigzaam en elastisch en wordt in 
alle gewenschte kleuren vervaardigd. Zij  kan bij  de 
meest eenvoudige houtconstructies gemakkelijk en vlug 
worden aangebracht. e weerstand tegen de buiten-
lucht is in ieder  klimaat beproefd, evenals het weer-
standsvermogen bij  zware stormen, waarvoor  het ge-
brui k der  stof ter  beklecding van kommandobruggen 
op zeeschepen ten bewijze strekt. 

Eene bijzonder  uitkomende eigenschap der  stof is 
haar  weerstandsvermogen tegen vuur. e ruwe stoffen 
worden meer  of minder  onbrandbaar  vervaardigd; de 
waterdichte impregneerstof zet zich spoedig als steen 
vast en is geheel ongevoelig voor  het vuur, dat door 
een in de nabijheid uitbrekenden brand erop geworpen 
wordt. r  het linnen luchtdicht is, biedt het ook 
aan van binnen komend vuur  grooten tegenstand er. 
belet het de verdere uitbreiding. 

Een ' van het linnen weegt 1.5 a 1.8 . e 
stoffen worden vervaardigd in lengten tot 60 . en 
in breedten tot 1.80 . e meest gewone malen zijn 
breedten van 100, 110 en 120 . en lengten van 
30 tot 40 , lichtgrijz e kleur. t linnen is bij -
zonder  geschikt tot bedekking van blijvende gebouwen, 
als woonhuizen , stallen, remisen , schuren , enz., tot 
bedekking van - en , als onderlaag 
voor  leiendak en ter  bekleeding der  binnenzijde van 
bestaande leien- en pannendaken. Evenzoo kan het 
uitmuntend toegepast worden voor  bedekking van 
tijdelijk e gebouwen, ter  bekleeding van de onderzijde 
van plaatijzeren daken, als onderlaag voor  behangsel 
van vochtige muren enz. 

Voor  blijvende gebouwen is bedekking met roeflatten 
de veiligste. e komt overeen met de bekende as-
phaltpapierdekking en kan op gewoon dakbeschot aan-
gebracht worden, zooals onderstaande figuur  aantoont; 

Fig. . 
a is de aansluiting aan den muur, /'zij n de roeflatten, 
c het benedeneinde van een dekstrook, toegevouwen 
en vastgespijkerd, d de vastgehechte baan, e de ge-
vel-afsluiting,/ de bedekking van de nok, //het dak-
beschot. 

e bevestiging van de lange zijden der  banen (door 
spijkering op afstanden van 40 ) geschiedt op de 
roeflatten. e worden met draadnagels van minstens 
78 . lengte in een rechten hoek met den dakvoet 
vastgespijkerd en wel parallel op afstanden, die met 
de breedte der  banen zóó overeenkomen, dat deze aan 
de zijde der  latten aansluitend, tot aan den bovenkant 
ervan reiken. e banen worden met de zwaarder 
geprepareerde glimmende zijde naar  beneden, d. w. 
z. op het dakbeschot, gelegd en wel met eene speling 
van 1/., . e daardoor  ontstane kleine vouw 
verdwijnt spoedig, terwij l iedere latere spanning der 
stof daardoor  is uitgesloten. e banen kunnen in de 
geheele lengte van den dakvoet tot aan de nok ge-
legd worden en krijgen overal, waar  een voeg noodig 
wordt, een overstek van  10 tot 12 . breedte. 

t dichtmaken op de roeflatten geschiedt door  middel 
van zoogenaamde  11 . breede dekstrooken. 

e worden, evenals het te overdekken deel, met de 
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bijzonde e e lij m , zoodat 
ze na het n goed vastkleven. Voo  het 

n t men glad e , 
lang 28 , met e koppen tamelijk dicht bij-
elkaa (dt 3 ) cn wel alleen in de t ongevee
1 . boven den d de . e n 

n aan het benedeneinde toegevouwen en vastge-
. Nadat de bedekking d is , t het 

geheele dak n met een bijzonde e -
e . n men met  kil o 

8 a i o 1 n kan.  de s dubbel ge-
e kant de  stof naa beneden ligt en doo

geen , kan n aangetast, t 
men doo  deze g als het e een dubbele 
bedekking, j het, zelfs wannee de e 
stof aan de buitenzijde begint te , niet kan 

. j een e , na 5 o< 
6 , t het dak wee als nieuw. 

g met n kan ook gemakkelijk toe-
gepast n zonde dakbeschot. n dit geval n 
op de n op e afstanden (  30 . van 

, evenwijdig met de goot, latten . 
a volgt de bevestiging de n en dan de 

geheele dekking als boven aangegeven. 
e toepassing is bijzonde geschikt te g 

. 2. 

van een pannendak, en n de n 
van zulk een dak, zooals n van sneeuw, 

, ongelijkmatige , enz. gemak-
kelijk weggenomen. 

e e bedekking t volkomen g 

F'g- 3-
dakbeschot en een helling van minstens 1:8. t 

n is zee eenvoudig en kan bijna doo  iede-
n n geschieden. e banen n even-

wijdi g met de goot met een k van 6 ;\ 8 . 
. Vóó  op de s gelegde baan de 

volgende gelegd , t men het te -
ken deel <6 a 8 ) t met de lijm . n volgt 
het n op afstanden van  3 . Ook 

j , als altijd, de e (glim-
mende) zijde naa beneden gelegd en nadat de dek-
king d is, het geheele dak . 

t daklinnen is ook geschikt voo  bedekking zonde
dakbeschot, daa het e spanning n kan. 

m is de toepassing bijzonde aan te bevelen voo
tijdelijke gebouwen, als tentoonstellingsgebouwen, enz., 
en te , omdat de stof bij het n deze ge-
bouwen, gemakkelijk afgenomen en wede t 
kan . 

e wijze van bedekking geschiedt volgens -
schillende methoden. F ig. 4 toont deze in e 

F ig. 4. 
. e methode eischt, dat ongevee 15 . 

e planken evenwijdig met den gootkant op de 
n n t en wel op afstan-

den , e met de e van het linnen, 
na k van  8 . ; evenzoo moeten 
aan de nok twee tegenove elkande liggende plan-
ken, en ééne aan den gootkant n . 
Om de e g van het linnen te 

, is het aan te bevelen, in het midden tus-
schen. de planken een of twee latten aan te . 

e n kunnen bij deze methode ook uit -
hout bestaan en k ve  (tot 1.50 ) van elkaa
liggen. e te bedekken gedeelten n met de lij m 

. 
e bedekking in e , dadelijk op de 

n e dakhelling ) t 
fig- 5-

Fig- 5-
j loopen de banen van gootkant tot gootkant 

ove  de nok en n onmiddellijk op de n 
d met een k van 5 , dat met de 

f n , vóó  men de nieuwe 
baan p legt. f moet aan den gootkant een 
plank n t en aan dc nok tegenove
elkaa 2 smalle planken in de n ingelaten. 

F ig. 6. 
j n afstand de n g is het 

aan te bevelen in het midden evenwijdig met deze, 
een lat in te laten, die bij e spanningen -
steunsels . t het n 
de  stof , dat bij n n afstand 
de n plaats zou vinden, zooals de dakbe-
dekking en wandbekleeding van een loods zonde
beschot in fig. 6 aantoont. 
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E . 
's-Gravf.nhace. Bij  koninklij k besluit is goedgekeurd de 

akte van oprichting der  maatschappij , die 
zich ten doel stelt den aanleg en de exploitatie van den door 
den ingenieur  A. J. r  te Amersfoort ontworpen en aange-
vraagden locaal-spoorweg Gouda — t — Stolwijk — 
Bergambacht — Ammerstol — Schoonhoven. 

Amsterdam, üp 27 en 28 i e. k. zal hierterstede eer. 
Nederlandsch Congres van Bouwkunst gehouden worden, bij 
gelegenheid van de herdenking van het 50-jari g bestaan der 

j  tot bevordering der  Bouwkunst. 
t Congres zal op 27 , des morgens te 11 uren, in het 

Gebouw n Stroucken"  een aanvang nemen; in den na-
middag van dien dag, en den voormiddag van den volgenden, 
zullen sectie-vergaderingen worden gehouden. t Congres zal 
besloten worden met eene algemeene vergadering in den na-
middag van 28 . 

Er zullen zijn drie sectien. 
i" . eene, waar  onderwerpen, op kunst betrekking hebbende, 

behandeld zullen worden, als: de invloed van de samenleving 
op de ontwikkeling van de bouwkunst, het artistieke eigendom, 
de instandhouding van monumenten, het verband tusschen 
bouwkunst en kunstnijverheid, het ideale en het reeele in de 
kunst, enz. 

2*. eene, waar  onderwerpen van constructievenaard bespro-
ken zullen worden, als de hygiënische inrichtin g der  woonhui-
zen, het onderzoek van bouwmaterialen, dc invloed der  ijzer-
constructie op de hedendaagsche bouwkunst, onderwijs in hy-
giene voor  architecten, enz. 

30. eene, aan sociale vraagpunten gewijd, als bijv. de door 
wettelijke bepalingen bevorderde opruiming van oude woningen, 
scheidsgerechten bij  geschillen in de praktij k van architecten 
en ingenieurs, verzekering van werklieden tegen ongevallen, 
de onteigeningswet, enz. 

e bureau's der  sectiën zijn als volgt samengesteld: 
e Sectie: Prof. E. Gugel, Voorzitter. 

J. . de , Onder-voor sitter. 
F. J. Nieuwenhuis, » >' 

. P. Berlage Nzn., Secretaris. 
i Evers, » 

J. J. van Nieukerken, » 
e Sectie: . P. J. . Cuypers, Voorzitter. 

A. A. Bekaar, Onder-voorzitter. 
. E. C. , » » 
. . , Secretaris. 

P. van der  Weiden. » 
e Sectie: Prof. . B. . Pekelharing, Voorzitter. 

F. . van , Onder-voorzitter. 
. P. J. Tutein Nolthenius, » » 

Jos. Th. J. Cuypers, Secretaris. 
P. du u Fzn., » 

. A. J. Cohen Stuart, » 

— n heer  O. Carré werd dezer  dagen door  vrienden en 
vereerders de in marmer gehouwen levensgroote buste aange-
boden van wijlen zijne echtgenoote. e heer  Teixeira de -
tos, met de uitvoering belast, heeft een waar  meesterstuk in 
het leven geroepen. 

— e vergadering, door  het Comité voor  den wedstrijd voor 
handwerkslieden en leerlingen jl . g bijeengeroepen, was 
druk bezocht. Er  zou gelegenheid zijn tot debat. e heer 

t trad als spreker  op; hij  deed uitkomen dat het doel van 
den wedstrijd is een nationaal en maatschappelijk belang: de 
verheffing der  ambachtsnijverheid. j  wees erop dat vroegere 
wedstrijden te Amsterdam en in andere steden uitnemend zijn 
geslaagd, en dat er  grond bestaat voor  de verwachting dat 
ook thans de werklieden zich zullen beijveren dezen wedstrijd 
te doen slagen. t voorbeeld van andere steden, vooral n 

g en , achtte hij  een prikkel tot navolging. 
a voerden het woord de heeren Van Nispen tot Sevenaer. 

rector  der  St.-Jozefsgezellenvereeniging, en A. van Achterberg, 
directeur  der e Ambachtsschool. Waren de woorden 
van den heer  Van Nispen warm toegejuicht, toen de heer  Van 
Achterberg sprak, scheen een deel der  Vergadering door  eene 
plotselinge verkoudheid bevangen, althans de spreker  moest 
onder  voortdurend hoesten var. vele aanwezigen zijne rede ten 
einde brengen. Vervolgens traden als spreker  op de heeren 
Pastoors en , waarna de Voorzitter, de heer , 
mededeelde dat aan den wedstrijd wordt toegevoegd eene afdee-
ling voor  kunstnaaldwerk en dat desverlangd, voorschotten in 
geld of in materialen verstrekt zullen worden aan werklieden, 
die ter  goeden naam bekend staan. Voorts gaf de Voorzitter 
te kennen dat de vergadering niet openbaar  was, dat slechts 
aan en door  werkliedenvereenigingen uitnoodigingen zijn gericht, 
en dat dus geen debat kon worden toegelaten. 

Bij  deze woorden barstte een groot rumoer  uit. Blijkbaar 
waren een groot aantal sociaal-democraten aanwezig, die het 

vrijheidslied aanhieven, waarna een vrceselijk lawaai losbrak. 
Vele leden van het comité, met de heeren Van Nispen en 

, verdwenen door  de achterdeur  op de tribune. Toch 
hield het rumoer  aan, toen eindelijk Fortuij n het woord nam 
om de aanwezigen aan te sporen ordelijk de zaal te verlaten, 
wat dan ook langzamerhand geschiedde. e vergadering, met 
de beste bedoelingen uitgeschreven, heeft dus geen vruchten 
gedragen. 

. e j  tot verkoop en bebouwing 
van gronden op Fijenoord heeft tegen g 23 Februari 
eene vergadering uitgeschreven. 

. r  hoofdingelanden van den -
polder  is het besluit genomen om, volgens dc plannen en voor-
stellen van hunnen ingenieur, den heer  A. Flink Sterk, de 
oude machines van het stoomgemaal e n te vervangen 
door  2 nieuwe centrifugaalpomp-machines, te zamen van het 
dubbele vermogen der  thans aanwezige machine, in staat om 
696 waterpaardenkracht te ontwikkelen, of wel om 660 :l 

water  per  minuut 4.75 . hoog op te voeren. e eerste dezer 
machines moet 15 Augustus 1893 en de tweede 15 r 
daaraanvolgende maalvaardig zijn. 

e uitvoering van dit belangrijke werk is opgedragen aan 
de firma  W. C. & . de Wit te Amsterdam. 

. Bij  den Gemeenteraad is ingekomen een voorstel 
van B. en W., om niet tc wachten met de benoeming van een 
directeur  der  drinkwaterleidin g totdat die geheel voltooid zal 
zijn. B. en W. achten het in 't belang van de waterleiding en 
ook van de gemeente, dat de betrekking van directeur  der  wa-
terleiding worde verbonden met bet directeurschap der  gas-
fabriek, gelijk dat in vele gemeenten met dc beste resultaten 
geschiedt. 

. e heeren Geveke, tc , en , te 
Weesp, wien door  bet Gemeentebestuur  concessie was verleend 
voor  den aanleg eener  bronwaterleiding alhier, hebben voor 
die concessie bedankt, omdat zij  de van gemeentewege te 
verleenen bijdrage te gering achten. 

—  en zijn profeet is de titel van eene brochure 
van weinige bladzijden (Gebroeders Schroder, Amsterdam), 
waarin de heer  A. G. C. van l op luimigen toon protest 
aanteckent tegen dc wijze, waarop de heer  Jan Veth het publiek 
meende te moeten inlichten omtrent de kunstwaarde van de 
bekende wandschildering van den heer n (in deze 
dagen tentoongesteld in de kunstzaal van het Panorama). e 
schrijver  waardeert zeer  het werk van ; hij  verge-
lijk t het met zeer  beroemde wandversieringen in den vreemde 
en komt dan tot een voor  den jongen Ncdcrlandsch.cn kunste-
naar  zeer  vleiende slotsom: maai1 hij  ziet gevaar  in het hoog 
opvijzelen ervan door  Veth. hetgeen bovendien in een «abra-
cadabra''  geschiedt. n men"  — zoo luidt een van de 
kenmerkende passages — »nu echter  in de wonderlijkste sym-
bolentaal zulk een schepping gaat opschreeuwen als een achtste 
mirakel en door  dik en dun met de historische opvatting heen-
draaft, dan rijzen vragen, die anders niet rijzen zouden." 

(N. v. d.

— n het  tegen vervalschingen schrijft . P. 
F. van l s het volgende: 

«Zooals in een der  vorige nummers van dit blad medegedeeld 
werd, is op het laatste te Weenen gehouden congres van schei-
kundigen en microscopisten een voorstel van mij  aangenomen , 
om over  te gaan tot het samenstellen van een code voor  voe-
dingsmiddelen, d. w. z. een woordenboek, waarin voor  ieder 
artikel en voornamelijk voor  de in ieder  land geproduceerde 
artikelen, de samenstelling nauwkeurig wordt aangegeven, 
daarbij  vooral met plaatselijke omstandigheden rekening hou-
dende. t is duidelijk dat een dergelijk, zoo nauwkeurig en 
volledig mogelijk samengesteld werk, wil het aan het groote 
doel beantwoorden, als basis behooren te dienen bij  de bcoor-
deeling van voedingsmiddelen en dranken, zoowel ineventueele 
vermoedelijke gevallen van vervalsching, als in handelszaken, 
waar  nog al te dikwijl s zulke vage begrippen heerschen omtrent 
de samenstelling der  waren, die billijkerwijz e kan verlangd wor-
den , dat de eerlijke handelaar  daardoor soms ernstig schade lijdt . 

t is nu mijn voornemen voor  ons land, evenals zulks door 
dc aanneming van mijn voorstel in Oostenrijk geschiedt, een 
dergelijken code samen te stellen, en in eene e en 
Fransche bewerking uit te geven, met het oog op het gebruik 
in het buitenland. t bij  dezen langdurigen en vee! omvat-
tenden arbeid de medewerking van allen, die op het gebied van 
levensmiddelen-chemie ervaringen hebben, hoogst wenschelijk 
ja onontbeerlijk is, spreekt vanzelf, en ik wensch dus deze in 
de eerste plaats dringend uit te noodigenmij, hunne gegevens 
te doen toekomen." 

http://Ncdcrlandsch.cn
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Zwolle. Toen de aannemer van het 
maken van een scheepvaartkanaal van 
Almeloo naar  Noordhorn de werkzaam-
heden staakte, werd de verdere uitvoering 
door  zijne borgen, de heeren Van der  Sijp 
teWamel, ondernomen. n 
verschilden met het College van Gedepu-
teerde Staten van Overijsel over de -
rekening van boeten en het uitvoeren van 
verschillende bijwerken en spraken dit 
College in rechten aan. e rechtbank te 
Zwolle heeft dezer  dagen vonnis geveld en 
bevolen dat omtrent enkele punten deskun-
digen zullen worden gehoord. Als partijen 
in gebreke blijven deze te benoemen binnen 
drie dagen na het beteekenen van het von-
nis, worden daartoe door de rechtbank 
ambtshalve benoemd: 

J. W. C. Teilegen, directeur  der Gemeen-
tewerken te Arnhem; 

J. A. k , gemeente-bouw-
meester  te r  en 

(. de , civiel-ingenieur  te Nijmegen. 
— Aflevering 1 van  Natuur (uitgave 

van J G. liroese te Utrecht) bevat: 
a (met tig.). — r 

(met fig.). — Onderzoek naar  de verzadi-
gingscijfers voor  de vluchtige vetzuren in 
Nederlandsche boters. — e mededee-
lingen. — t gieten van smeedijzeren 
platen (met tig.). — e pianograaf Parise 
(met fig,), — e kaaiman-schildpadden 
(met fig.). — Over de punten van over-
eenkomst tusschen den gastoestand en 
den opgelosten toestand van vaste stof-
fen. — Natuurkundige proeven met een-
voudige toestellen (met hg.). — Nog eens 
een almanak in een formule. — Sterren-
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Vragenbus. 

. G. C. van ; toegevoegd: aan den 
chef der  4e waterstaatsatd. voor  de afd. 

n der  res. n de ingenieur 
2e kl. J. C. van Aalst; aan den chef der 
2e waterstaatsafd. voor de opneming in 
Zuid-Bagelen de ingenieur  3e kl. A. Sijthoff. 

Bij  de Staatsspoorwegen tijdelij k werk-
zaam gesteld: bij  de afdeeling spoor- en 
tramwegen en stoomwezen van het depar-
tement der  B. O. W. de ingenieur ie kl. 
J. . Sweep. 

— Bij k besluit is J. A. , 
; civiel-ingenieur te 's-Gravenhage, thans 
tijdelij k werkzaam bij  den Provincialen 
Waterstaat in Zuidholland, met ingang 
van 1 t 1892, benoemd tot hoofdcom-
mies bij  het t van Binnen-
landsche Zaken. 

— Naar  wij  vernemen, is door  den heer 
A. J. . Beeloo, hoofdingenieur-adviseur 
der marine, chef van het korps ingenieurs, 
eervol ontslag uit 's lands dienst aange-
vraagd. 

T : een
N 'T ;  uur  les 

per weck; tractement ƒ 800.  a ƒ 1000.—. 
n en aangifte bij  den r 

der School, tegen 27 Februari. 

A 
— Bij  beschikking van den r 

van Waterstaat l en Nijverheid is 
bepaald dat de onderstaande ambtenaren 
van den rijks-waterstaat zullen dienst doen 
als volgt: 

de ingenieur ie kl. J. A. E. , 
thans arrondissements-ingenieur in -
burg, als arrondissements-ingenieur  in het 
zuidelijk arrondissement van , ter 
standplaats ; 

de ingenieur  3e kl. A. B. , 
thans arrondissements-ingenieur  in het ar-
rondissement Goes, als arrondissements-in-
genieur in het noordelijk arrondissement 
van , ter  standplaats ; 

de ingenieur  2e kl. . P. J. Tutein Nol-
thenius, als arrondissements-ingenieur in 
het 5e rivier-arrondissement, ter  stand-
plaats ; 

de ingenieur  3e k!. W. F. Stoel, thans 
toegevoegd aan den hoofdingenieur  voor 
de rivieren, als arrondissements-ingenieur 
ter  standplaats Goes; 

de ingenieur  3e kl. G. , thans 
toegevoegd aan den ingenieur ie kl. A. 
A. Bekaar  onder  de bevelen van den hoofd-
ingenieur in het 6e district, ten einde te 
worden toegevoegd aan den ingenieur . 
P. J. Tutein Nolthenius. 

— Bij  kon. besluit is . W. , 
kunstschilder  te 's-Gravenhage, benoemd 
tot Nederlandschen commissaris voor de 
afdeeling schoone kunsten der in 1893 te 
Chicago te houden wereldtentoonstelling. 

— e s heeft benoemd 
tot bouwkundig adviseur  bij  het s van 

e t de n |hr. J. P. E. 
, rijksbouwmeester  te . 

— n ê zijn: 
Benoemd: Tot tijdelij k ingenieur  2e kl. 

bij  den aanleg van Staatsspoorwegen, S. 
Verweij. 

Bij  den waterstaat, geplaatst: bij  de 
directie de benoemde ing. 2e kl. W. B. 
van Goor; overgeplaatst,: van de res. 

n naar de directie de ing. 2e kl. 

VACANT E . 
— Opzichter-teekenaar  en eenige 

bekwame opzichters, voor  de uitvoe-
ring van een beursgebouw, fruitha l enz. 
bij  de gemeentewerken te Utrecht. Adres 
vóór of op 16 Febr. aan Burg. en Weth. 
te Utrecht. {Zie advert, in n".  7.) 

— Opzichter  van den Prov. Wa-
terstaat in . Jaarwedde ƒ 1100 
c. a. Adres vóór of op 25 Febr. aan Ged. 
Staten te . {Zie advert, in n".  y.) 

— Bouwkundig tcekenaar, . . 
Adres, motto Teekenaar, aan het bureau 
van dit blad. {Zie advert, in n'. 7.) 

— t a ndt eekenen aan 
de ambachtschool te Arnhem op eene jaar-
wedde van ƒ800 a 1000. n bij 
den . (Zie advert, in n' y). 

— Bekwaam directeur  en een ma-
chinist voor de stoom-zuivelfabriek te 

. Adres m en Vos 
aldaar. 

— Jong teekenaar. Adres Gebr. - ] 
prez, stoomketelfabrikanten te Tilburg . 

Gevraagd terstond een Teekenaar . , 
ervaren in ontwerp en detail, tegen goed 
salaris en vaste betrekking. 

Zij , die aan bovengenoemde voorwaarden 
kunnen voldoen, adresseeren zich met franco 
brieven aan het bureau dezer  onder  motto 
Teekenaar, met opgaven van leeftjjd, werk-
kring en getuigschriften. e verzekerd. 

. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 23""Februar i 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht 
van: 

Bestek N°. 564. 
t maken van eene kop lading, 
het opruimen van draaischijven 
en het verrichten van daarmede 
in verband staande werken op 
het station N 

Begrooting ƒ1191. 
e besteding geschiedt volgens § 39 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 8"" 1 Februari 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r .  te Gronin-
gen, en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op net terrein zul geschieden 
den 16*'° Februari 1892, des voormiddags 
tc 10 ure. 

Utbecht, den 5d,° Februari 1892. 

Voor de uitvoering van een 
Beursgebouw, Fruitha l en 
eenige andere Bouwwerken, 

kunnen tjjdeljj k bjj  de Gemeentewerken te 
Utrecht als N OP-

 worden geplaatst: 
Een ervaren 

Opzichte , 
eenige bekwame 

Sollicitanten worden verzocht zich vóór 
of op 18 Februari 1892 met op zegel ge-
steld verzoek te wenden tot Burgemeester 
en Wethouders, met opgave van het ver-
langde salaris per maand, dat naar  bekwaam-
heden kan worden geregeld. Eenige prak-
t ij  k van het stellen van 1 Jzerconstructie kan 
tot aanbeveling strekken. Onnoodig zich te 
melden zonder goede getuigschriften en be-
wijzen dat men reeds met goed gevolg als 
Opzichter  is werkzaam geweest. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij 
den r  der  Gemeentewerken, -
dag en Vrijda g van half elf tot twaalf 
uur , op zijn Bureau Stadstimmertuin, Ach-
ter

Utrecht, 2 Februari 1S92. 
Namens Burgemeester en Wethouders 

der gemeente Utrecht, 
 Secretaris, 

E . 

e Gedepu teerde S ta ten 
VAN T 

m , 
brengen bij  deze ter  algemeene kennis dat 
in verband met ophanden mutatién in het 
personeel der  opzigters van den Provincialen 
Waterstaat in dit gewest, met ingang van 
1 Apri l dezes jaars zal te voorzien zjjn 
in eene . 

Aan die betrekking is verbonden eene vaste 
jaarwedde van ƒ 1100, eene vergoeding van 
ƒ 50 wegens bureaukosten, het genot van 
reis- en verblijfkosten en, na eervol volbragten 
diensttjjd, aanspraak op pensioen, zonder  dat 
daartoe eenige persoonlijke bjjdrage gevor-
derd wordt. 

Sollicitanten zullen zich onder  opgave van 
naain, voornamen, ouderdom, geboorteplaats 
en maatschappelijke positie, en onder  over-
legging van diploma's ot van zoodanige andere 
stukken als zji ter  hunner  aanbeveling wen-
schen bjj  te brengen, vóór of op den 
26 Februari e k., vrachtvrij , bij  adres op 
zegel tot deze Vergadering hebben te wenden. 

Verdere inlichtingen ter  zake zjjn te ver-
krijgen b}j  den r van den Provin-
cialen Waterstaat en ter  Provinciale Griffi e 
(2e Afdeeling) te . 

, den 29 Januari 1892. 
 Gedeputeerde Staten van he 
Hertogdom

E . 
 Griffier, 

. 
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E 

S van 
 zjjn voornemens op g 

18 Februari a.s., des middags te , uur, 
ten e aldaar, in het openbaar aan 
to besteden, de levering van: 

als: 
Straatklinkers, , Steenslag, 

Eiken- Grenen- en , 
Ferkoenpalen, Straat syphons en 
verglaasde Eng. ijzeraarden Bui-
zen, in 13 perceelen. 

t bestek ligt dageljjks, met uitzonde-
ring van den Zondag, ter  inzage op de 
Stads-timmerwerf en is, tegen betaling van 
25 cents, op de Gemeente-Secretarie ver-
krijgbaar . 

, 4 Februari 1892. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

VAN  VAN . 
 Secretaris, 

. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven worden 

verstrekt door  den Generaal Agent voor 
Nederland en

T G. T Jr., Amsterdam. 

. , 
N VAN 

S en , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

t 
. 

E. O - . 
e ter  bezichtiging bij 

de heeren VOS & E , -
verstraat 183, en in het Gebouw der 

j tot bevordering der 
Bouwkunst, t 402. Te 
's-tiravenhage bij  de n .  4 Zn., 
ie m bij  de n J. BOS &  ZONEN. 

. Architecten en Bouwkundigen worden 
hierop beleefd attent gemaakt. 

,

en Stéréotype-lnrichti g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

og> syne inrichtin g voor  Pli.tviiili.graphie , 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 

a, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Piioio/im» 
«raphie voor de reproductie van Piston en 
erasures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken eu. ten dienste van . Uitgevers en op 
sjji  stéréatyawinrlchtlng voor . -
ken, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
-«orden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

G-. J. . 

Y 
uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du P r o g r ès 35. 

. , 
. 

 pasklaa
, Schutt ingen, 

, , 
Vloerribbe n enz. enz. 

van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor de 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van m/nstens/SO.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
?. W. BEAAT. 

 A A L 22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

J . . P . J A N S E , 
t 364 

A .T  § T E 11 A .71, 
levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkoelingen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenon, 
Gedenksteenon, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , Wanewik, 
Elfvkhult , Eynkil en AVmno. 
Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 

te Wuloast en Berlijn . 
welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

T T E 

, . . 
T N 

Nieuwe Constructie 
. 

N 
EN 

, 
op binnen- en buitenlandsche Ten-

toonstellingen bekroond. 
N 1885. . 

Gouden en Zilveren . 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 
in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel - en , Gangen, , 
Brng- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wgnand Fockink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bij  den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON . 

Architecten, Aannemen, Opzichtera, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zinkwerkers , V e r r e n , s en n 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met m* um*mmm 
a l s v o o r b e r e i d i n g v o o r h e t V a k t e e k e n e n, 

door  e. A.  Architect en r r  Onderwjjs te Tiel. 
t belangrijke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 

t Bouwkundig Weekblad 
en de : 

S. A Az., r  van de Ambachtsschool te
. . G. , r  der . B. School te Zntphen. 

3. A. , r . O. teekenen te 's Hoge, en 
J. E JONG , r  a|d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzjjden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.50. Uitgave van . S te Tiel. 
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E  ™ 

-

-
en andere 

, 

voo , . 

, , enz. 

n N 

van Staal of van t worden sinds 0 onder 
garende geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Ueneraal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

van 4— Q  k. 

G o e d k o o p s te . 

 toezending van e 
t op aanvrage. 
. E. G , 

t 74, . 

i 
en . 

J . . B A C O N , 
. 

r  van Z. . den ; 
van Fruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag gratie geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

m S O O a t t e s t en v a n n en e
r  dan 1000 prima referenciën. 

n d : 

g zonder  dakbeschot. Bjj  gebruik van roeflatten met muuraansluiting. 
Eenvoudigste houtconstructie met en zonder  dakbeschot. Binnenbekleeding- van fabrieken, Gevelbekleeding\ 

Bekleeding der  onderzijde van verzinkt ijzeren daken (tegen lekken), enz. enz. 
Uitvoering met langjarige garantie voor  duurzaamheid en vuurvastheid, 

s en Prijscouranten ter  beschikking. 

e g voo  namaaksels, als: Anti-elementum, Tectolin, enz. i 
Uitvinder en eenige fabrikant : 

t en alleenverkoop voor  Nederland en , 

 ueerengracht 335. 

e ondergetcekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-
veren . Port land-C<'ment in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zijne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & ALEX. , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

t k t . 
vorm. . . 

J . W . N - Gonda. 
Plafonds, Separatiemaren, Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar 
s 

. 
Attesten Prospectus gratis. 

t 402 
. 

S 

voor  het oppersen, uitroeren en verdoe-
len van water  in gebouwen ter  vervanging 
van de hoogwaterreservoirs. 

S . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
S Weegwerktuigen. 

N voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Vraag prijzen en referentie: (4) 

t bjj G. W. vso de Wiel & G'»., te i . 

ZEVEN-EN E G N». 8. G 20  1892 

 uitgeve F. W. VA N T . 
s voo e en e van het Weekblad en ^ 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u der e van Architectura et Amicitia 

. E JONG  en L J E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam , 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

, n , te Amsterdam., 

A.V.W. 
1 T /2.25 pe 3 maanden of wel, bij n 
\ o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland e landen de
1 ) /7.50 en ë /8.—, beiden bij . 
1 , ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Akzondkri.ijk e nommers, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 

\ Arnhem en bij den t Jou. G. Stkmi.kr  Czn., -
handelaa te Amsterdam. 

N V A N T . 

1". A l s buitenlid is n de hee A . . 
n te . 

20. e 5<= en 6' n van  Architect, 
g 1891, n de g doo  omstan-

digheden d was, zijn aan n n 
toegezonden. 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

( A . e t A .) , 
gehouden in de g van 

3  1892, 
doo

A . N . Godefroy. 
(Vervolg en slot van pag. 50.) 

Ten 4e wensch ik iets mee te deelen t het huis 
van . s i op de t ove  de 

, en n in het k van . de 
a ) doo  S. de , op 

plaat 35 , een ingangsdeu met bovenlicht is 
afgebeeld. 

Filips von Zesen noemt dit huis met name in zijne 
g van m (1664) als gebouwd in 

1615 (bl. 356). 
Na aldaa t genoemd te hebben de e n 

(doo s m bouts gesticht en  nog onlangs 
is ) (nu de , t hij 
het in 1661 gebouwde huis met witte-steenen gevel, 
bekend onde den naam van „de g van , 
aldaa nog aanwezig en dit l in e s 
in den gevel . Niet ve n d 
noemt hij het bonte huis van . s , in 1615 
gebouwd, en k vindt men dit l in de 
gevels van de huizen op de - en t 
(1767) plaat 1;, t een . 

e deu van . de  is echte n doo
een ingang in den stillen en deftigen stijl van de 
18e eeuw. n 1772 is dit huis n en in de 
plaats n gebouwd het huis,  van Van 

Brienen, nu het . gesticht van d , 
uit de l t naa de t t 
bij den dood van den n hee Van . 

e gevel t t met dien van het 
s met de n ( l622\ ofschoon ik betwijfel dat 

dit laatste doo . de  zou zijn . 
t d d de  beide n 

is l te vinden in de behandeling van het e 
middenvak of den topgevel. Volgens de gevels van 
de - en t is dc top van het s 
met dc n s dan g en mee

g dc j van Jan v. d. , 
a genoemd. t huis i heeft 3 -

diepingen tot aan de gootlijst; het s met de n 
slechts twee. t middenvak, t zich de geveltop 
ontwikkelt, heeft bij i slechts eene (midden) 

e , met de kaphoogte (zolde en ) 
tot hoogte. j het s met de n heeft het 
middenvak e n tot , en heeft ook 3 

n in de hoogte, namelijk eene -
dicping en n de zolde en ,
deze j veel mee k maakt. Te -
zijde is eene looze e , welk motief 
ook t aan het huis t ove  de 

t (uitgegeven doo  de j 
tot g de ) en in het onlangs 
gesloopte huis , n ik eene schets 

d heb op 5 t 1890. Van het huis 
i heb ik de ingangsdeu geteekend, te -

gelijking niet die van het s met de . t 
l in g is ten e van -

noemde  heb ik naa aanleiding van plaat 
15 de  gevels van de - en t eene 
gcvelteekening van het huis i , 
die ik j te  beschouwing aanbied. 

t s met de n komt voo  in deel 6 de
e , n j eene navolging 

op e schaal t . 
j deze gelegenheid wensch ik p te wijzen dat 

het e schild op den top van het dubbele huis 
op dc t ove  de t op plaat 16 
van het d k ove  de gevels van de 

- en t niet , maa een-

e e van a et Amicitia stolt zich alleen  den inhoud van stukken, t mtt de initialen A. ctA. 

fh 

\o 
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veel  top , die ik te g af-
k heb geteekend en j . 

t komt mij niet k voo  dat die 
e top (na 1767) doo g aan de -

zijde , aan het westen blootgesteld, bouwvallig is ge-
n en toen n is doo  het e schild, 

dat nog te zien is, en ook is afgebeeld op de plaat 
in de „Afbeeldingen van oude e gebouwen," 
uitgegeven doo  de j tot g de

, naa de opmeting van de n -
boom en Ol ie, voo  de Afdeeling Amsterdam van die 

. 
e gevel t geen , en t in den tekst, 

naa eene g van den hee , d 
als te zijn bedoeld doo  Filips von Zesen. k meen 
doo  het bovenstaande dit te hebben ; 
tc mee dewijl dit huis (ove  de ) een 
dubbel huis is met 2 , l e y in de 
Architectura k zegt dat de doo
hem meegedeelde g was geplaatst in het 
midden van den gevel. 

Nog heb ik eene schets gegeven van den top van 
een huis met kolommen (zooals aan het s met dc 

n ) doo  Jan van de n ge-
d op het e stadsgezicht, zich bevindende 

op het m (n°. 494.) 
n de 5e plaats heb ik genoemd de n of 

ingangen, " van het s op den 
Singel bij het , late  .atijnsche school, toen 
het s d t (1663) naa
de t tusschen de t cnLeidsche-

 late d tot s van Justitie; 2". van 
het s op den g ove  de Voetboog-

. e heb ik op het oog geteekend, en sta 
dus t niet in voo  de . j 
laatstgenoemde heb ik mij d pcdestallcn onde
de kolommen aan te toonen voo  de g van 

e en hoogte, in g met dc -
nantie van het e de , d 
op plaat 28 van S. de , Arcliitectura
Zij n de n op de t van e 

? Op oude s vindt men somtijds geheel 
afwijkende . 

Van dc , doo . de  gebouwd op de 
oude n van e vest- of , die 
bij de g de  stad n , missen wij in het 

k van S. de y den n (gesloopt 
1829—30 tijdens den aanleg van de - cn -
dokken met dijken en sluizen , j de -

j met een n zeedijk d ) 
en den n aan de Oude Schans en -

t , thans nog in wezen en in k bij de op-
s van de stadssluizen en , of het 

zoogenaamde . 
Van den gesloopten n (ook bekend 

onde den naam van n in den Geuzen-
tijd) geeft eene plaat in dc atlas van Fouquet (1783) 
eene goede . e gedaante komt mij minde
gunstig voo  dan die van ; misschien is e
wel eene opmeting van laatstgenoemde bij de admini-

e de  stads-publickc n . 

e is mijne e aangaande . de s 
onuitgegeven , voo  zooveel m , 
ten einde. 

A l s toegift bied ik aan eene c en 2 -
s naa teekeningen van . Schouten (1791) van 

het huis Welgelegen, bekend onde den naam van het 
n in den , gebouwd voo  den 

bankie y e te , die zich late  in 
Engeland vestigde en tc Londen . t gebouw 

d aangekocht doo g Lodewijk Napoleon. 
Na diens afdanking, bij de inlijvin g van het -

k in het e , beschouwde Lodewijk 
Napoleon het steeds als zijn  eigendom, 
dat hem doo  het n onde de g van 

g Wil lem  betwist .  is een lang-
g s , eindigende met eene k 

ten nadeele van g Lodewijk. n het k van 
Goetghebue (1827) vindt men het plan niet toelich-
tende g (pag. 46 — 47, plaat 67—68). t 
blijk t dat het gesticht is naa de teekening van den 

t , toenmaals consul van ë te 
, met de bestemming van m van 

n in het  bezit van den hee
y . 

j den inval de n in 1794 en de p 
gevolgde omwenteling, d de g naa
Engeland , gevolgd doo  den , 
die zich d in Engeland vestigde en aldaa

. 
Volgens Goetghebue zou een h t 

s van e met de g belast zijn 
geweest. k het aan e deskundigen ? 

n 1870 zijn de staande s boven de kunst-
zalen n doo  schuinsch geplaatste , 
in den geest van de g de  kunstzalen van 

i et Amicitia, volgens advies, doo  op k 
van den toenmaligen  Fock . t 

k heeft op mij steeds een aangenamen k 
, cn t mijns inziens wel te n 

d en in e gehouden, als een denkbeeld 
gevende van den n villabomv; de omgeving 

t bijzonde mede tot het d effect. 
e d heb ik te g als schets -

teekening j gevoegd. 

A l s besluit van mijne t geef ik te  bezich-
tiging 2 n platen van n ; van 
1563 en 1583: 

1". e n van gebouwen 
van buiten cn van binnen gezien, welke k zijn 
voo  dc , ofschoon het moeilijk is uit te maken 
in e de fantasie van e hie  eene l speelt. 

2". e n van tuinen en 
, met e n naa den 

smaak die  dagen (1583), d naa de n 
van . 

n kan e  motieven voo  uitwendige n 
van gebouwen uit putten, die tot de e 

e mogen d n te . n 
e deze mag in g staan tot de -

gondische kunst, t het huis van ë in 
1429 dc d deze landen heeft , zij 
aan het k van bevoegde s aanbe-
volen. k heb van dien n invloed gelezen 
in de  dArchitecture, te s e 

t 20 jaa  geleden. 

t dc e n s cn l 
i de Stoute op de zuidelijke e kunst-

ontwikkeling invloed hebben uitgeoefend, kan , dunkt 
mij , aan geen n twijfel g zijn. 

A . N .
. L i d van A . et A . 

Wc brengen onzen lezers in berinnering, dat de teekeningen en platen, 
welke in bovenstaande voordracht genoemd , welwillend dooi-
den hee Godcfroy lijdelij k zijn afgestaan te  expositie in het Genoot' 
schapslokaal. "e . 

(A . et A.) E G 
T E . 

n de geschiedenis van den n Stads-
g op het Leidschcplein genoegzaam bekend 

mag n geacht — en we meenen dit te mogen 
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n na al hetgeen  in de laatste twee 
n d n — evenzee komt het ons -

bodig voo  thans l een g s te 
geven van de bemoeiingen, welke de  hoofdstad een 
nieuwen g hebben . 

m zij hie  dan ook alleen nog , dat 
de g in den nacht van 20 i 1890 in 
vlammen opging; dat eenige e -

s e  ten slotte in slaagden het benoodigde kapitaal 
van negen ton gouds bijeen te , a de 

j " onde den 
g doo  de gemeente, in staat d gesteld 

den g te leggen voo  een g van 
haa . e d ove  de plek, waa de nieuwe 

g zou , stond echte ook toen nog 
elk begin van g in den weg, totdat ook het 
plan Wigman — om van minde k gesteunde -
stellen te zwijgen — van de baan was . 

n de algemeene g van 24 Novembe j
kon de  de , 
de hee G. A . n Tindal, de welkome tijding -
gen dat het p — dat in i d opge-

n aan de n A . L . van Gendt, J. . 
 en Jan  — geheel d was en in 

g met het h  de  gemeente 
was vastgesteld. 

n dezelfde bijeenkomst d in algemeene n 
eene g gegeven van de plannen en tegelijk 
het uitzicht geopend dat het bestek binnen n tijd 
zou d komen. Toen de g late  bekend 

, bleek echte dat dc e bouwsom -
n was, men zegt met 1.5 ton, zoodat op 

e schaal bezuinigd diende te . t op-
onthoud, , d evenwel tot een 
minimum , zoodat onlangs de blijde tijding kon 

t n dat de aanbesteding op den 2en 
g van den , dat is vandaag, zou plaats 

hebben. 

e e en op flinke schaal e bestek-
teekeningen geven gelegenheid om een j volledig 

t van den bouw te , l de deze
dagen e g een denkbeeld 
geeft van het k effect de . 

We zien t in de e plaats dat de
is afgeweken van de e , die -
hand den zoogenaamden l in het leven ge-

n hebben, en het zou ons niet n als 
e e s van de klassieken ge-
vonden , die eene zoodanige afwijking als j 

. 
Ondanks de e bezuinigingen,  de gevels 

ook veel moesten missen, geven dezen doo  hun schil-
g silhouet en e n een cachet 

aan het geheel dat ook doo  zijn d 
een aangenamen k maakt. j komt, dat dc 
gevels van c baksteen zullen n n 
met eene, zij het ook , toepassing van zand-
steen, n het t in goede e met 
de  belooft tc . 

e l t d doo  twee ongevee
30 mete hooge , die zooveel g hebben 
dat aan de zijden de toegangen voo s ge-
maakt konden n ; langs den t is een 

t voo . 
Achte  de n t een e

langs de s naa de e vestibule. e 
ligt onde het " en in het m van dc 

. Ze is g en geeft links en 
s toegang tot de n naa de loges, baig-

, , enz. 
e s de  hooge gelegen n vinden 

toegangen in de e n naast de 
beide . 

 de situatie van de vestibule ónde het , 
moet wel is waa mee dan s van n ge-

k n gemaakt, maa met het oog op de be-
e e geeft het een gelukkige oplossing aan 

moeilijkheden, doo  het k . t 
e en ook de tooneelvloe liggen  onge-

vee 5 mete boven den begancn . Voo  deze 
laatste heeft dit echte het l dat de e onde
het tooneel eene voldoende hoogte heeft , 
zonde e n noodig tc maken. 

e l heeft een m en is in 
e n . 

e koningsloge ligt tegenove het tooneel, evenals 
in den n ; aan n n , 
in de diagonaal-assen de  zaal, zijn hoekloges tusschen 
kolommen, die tot het plafond . e zijn de 
eenige e n de ; de 
loges en n zijn s geheel d 

, doo  middel van samengestelde n 
. Achte  de koningsloge ligt , aan den -

gevel, de ; buitendien is langs den zijgevel eene 
l ,  de k e 

afmetingen van den foye  geen bezwaa zullen . 

e  ligt ongevee 2 niete onde dien van 
het , zoodat de musici nagenoeg onzichtbaa
zijn. Onde den , die d , moet 
een d gewelf als klankbodem dienen. 

t tooneel heeft een diepte van 18 niete bij een 
e van 25 , l de e de  tooneol-

opening 11 . . 
t komt ons voo  dat de g veel -
n geeft voo  een gemakkelijke en snelle -

ming van het gebouw. e e t 2 a 2.5 ; 
ze zijn allen t en gemakkelijk te . Ook 
dc ligging de s  de g de
den en toiletten, deze laatsten aan de buitengevels, 
lijk t ons zee . 

Volgens het bestek moet den [sten  van 
het volgende jaa  het gebouw geheel d opge-

d ; we zullen dus binnen k -
; ten tijd wede in het bezit van een g 

zijn. t die soliede dan de , de omnict-
selde „houten kast" , belooft te , ligt voo  de 
hand en de naam van Jan  onde de ontwer-

i s is ons een g dat l de esthetika eene 
e plaats zal innemen in dc e van het 

monument. 

t dit e t wenschen wc g te 
volstaan, om late  mee g op het p 

g tc komen. 

(A . e tA.) N . 
Op de laatste g d onde

 mee de  s. g . . Gout 
belastte zich met de taak om van het e 
een t op tc stellen. Toen zijn stuk inkwam , 

n we niet weinig t te , dat alle 
gemoedelijke beschouwingen van de meest achtens-

e onze leden eenvoudig doo  hem d 
n en hij de d genomen had slechts de op-

n van het e clement wee te geven. 
Ziehie  het doo  hem ingezondene : 

Nieuw-Holland, 18 . '92. 
(„Ghij zult in dil gewest 

een stad, Nieuw , houwen 
En in gezonden lucht 

en weelige landouwen 
n al uw t . . . 

„Gysbrccht van Acmsteï') 
Waarde

E  heeft zich hie  te  stede een g gecon-
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stitueerd, welke zich ten doel stelt dc belangen van 
de beoefenaren der t voor  te staan, en hunne 
onderlinge ontwikkeling te bevorderen. 

Een concept-reglement, door  het voorloopig Bestuur 
opgemaakt, bevat aangaande deze nieuwe Vereeniging 
veel belangrijks, waarom ik u hier  enkele aanhalingen 
toezend, die u zullen doen zien , dat men hier  in Nieuw-

d wil trachten al wat in ons land op dit gebied 
reeds is opgericht, ver  in de schaduw tc stellen. Wel-
licht kunnen enkele bijzonderheden van dienst zijn bij 
de te verwachten wetsherziening van uw Genootschap, 
en wie er  meer  belang in stelt, kan bij  den Secretaris 
van bovengenoemde Vereeniging inlichtingen bekomen. 

e Vereeniging bestaat uit gewone leden cn dona-
teurs. Eere leden en Eere-voorzitters zullen nimmer 
mogen worden benoemd. 

t Bestuur  bestaat uit vij f leden, die uitsluitend 
zorgen voor  den goeden gang van zaken. Een Voorzitter , 
een Secretaris, een Penningmeester, een 2e-Secretaris en 
een Bibliothecaris. e Voorzitter  heeft geen beslissende 
stem, en heeft, behoudens het goed leiden der  ver-
gaderingen en het eer-ophouden buiten de Vereeniging, 
niets méér in te brengen dan ieder  ander  lid. Telkens 
als het Bestuur  onvoltallig is, worden, bij  open stem-
ming, en bij  aanvang der  vergadering, uit de aan-
wezigen , leden gekozen, die gedurende die bijeenkomst 
de function van de afwezige bestuursleden waarnemen. 
Zi j  zijn verplicht, in hun eigen tijd , het werk weder 
over  te dragen en de vereischte inlichtingen tc geven 
aan hen, wier  plaatsen zij  hebben ingenomen. s het 
Bestuur  geheel afwezig, dan wordt direkt overgegaan 
tot het kiezen van een nieuw Bestuur  . . . . 

r  lid mag zooveel voorstellen doen, als hem 
goeddunkt, en zoo lang praten als hij  wil. e aan-
wezige leden zijn echter  verplicht, de zaal te verlaten, 
zoodra zij  zich vervelen. Trappen en applaudisseeren is 
steeds verboden 

„Wenscht iemand als lid toe te treden, zoo moet hij , 
vóór de ballotage , hetzij  door  uitgevoerd- of studies cn 
ontwerpen van onuitgevoerd werk, hetzij  door  het houden 
van een voordracht met gelegenheid tot debat, blij k 
geven, de vereischte bekwaamheden te bezitten . . . . 

„El k lid is verplicht, open en eerlijk voor  zijn over-
tuiging uit te komen, en blij k te geven een vaste, 
eigen opinie te bezitten. Zoodra blijk t dat een lid in 
den loop van eenigen tij d van gedachten verandert 
en andere ideeën krijgt , is hij  gehouden, duidelijk uit-
een te zetten door  welke invloeden en studies hij  tot 
andere overtuiging gekomen is. s overtuiging, 
mits degelijk gemotiveerd, wordt door  de Vergadering 
gerespecteerd . . . . 

„Over voorstellen mag slechts mondeling gestemd 
worden, waarbij  ieder  lid verplicht kan worden, des 
gewenscht, kort en duidelijk zijn vóór of tégen te 
motiveeren ; principes en gemoedsbezwaren worden 
daarbij  niet als geldige redenen aangenomen. Bij  stem-
mingen over  personen geldt hetzelfde als voor  zaken 
is bepaald . . . . 

„Al s blijk t dat een lid , door  te lage verdiensten of 
door  gebrek aan werk, zijn contributi e enz., niet kan 
betalen, wordt het verschuldigd bedrag over  het overige 
aantal leden verdeeld . . . . 

e Vereeniging schrijft jaarlijk s een klein aantal 
prijsvragen uit, waarvan de eene helft zuiver  practische 
onderwerpen zal behandelen, en de andere geheel inge-
richt zal zijn tot de bevordering der  vrij e studie 
Jury-leden en Jury-rapporten worden als onnoodig, 
onwaar, lastig en gevaarlijk, niet toegelaten . . . . Prijzen 
worden nimmer uitgereikt en belooningen niet gegeven , 
als zijnde de prijsvragen louter  ten dienste der  studie. 

e ingekomen antwoorden worden gedurende eenigen 

tij d tentoongesteld, als wanneer  ieder  lid zijn oordeel 
daarover  vri j  mag uitspreken, en elk deelnemer de 
bevoegdheid heeft het oordeel over  zijn werk in te 
winnen van hem, aan wiens uitspraken hij  de meeste 
waarde hecht. e van niet-leden is in dat 
geval geoorloofd. t succes, de op-prijsstelling en 
de meerdere of mindere bewondering van zijn werk 
door  zijne medeleden, is voor  den mededinger  de be-
looning voor  zijn moeite . . . . 

e Vereeniging geeft een tijdschrif t uit, gewijd aan 
kunst en practijk.. . r  lid heeft de vrijhei d over 
zooveel pagina's te beschikken, als hem goeddunkt . .. 
maar  mag alleen iets mededeelen als hij  wat te zeggen 
heeft, en mag tot het leveren van bijdragen niet worden 
uitgenoodigd of geprest. e laatste zinsnede komt 
ook voor  in het art., behandelende de Vergaderingen.) 

e e is belast met de samenstelling en verdere 
regeling van het blad, dat niet méér dan éénmaal per 
week mag verschijnen. t komt verder  alléén uit als 
er  stof ingeleverd is, en beslaat telkens zooveel vellen 
druks, als bij  de e zijn ingekomen. Bladvul-
lingen en verslagen van andere Vereenigingen mogen 
niet worden opgenomen, en letter, formaat en papier, 
moeten aan de meest esthetische eischen voldoen . .. 

„All e nieuwe bouwwerken, zoowel hier  als in de 
overige plaatsen van ons land, die aanspraak maken 
op eenige beoordeel ing , worden gecritiseerd. Zij  mogen 
alleen beoordeeld worden als „bouwwerk" , en dus geheel 
afgescheiden van elke richting , stijl , van den persoon 
des bouwmeesters, van de meerder  of minder  ruime 
middelen waarover  deze te beschikken had, en van alle 
verdere zaken die niets te maken hebben met de 
kunstwaarde van het geleverde werk.. .. Al s blijk t 
dat een bouwwerk, hoe rij k en groot ook, is samen-
gesteld uit motieven uit de boekenkast van den 
architect weggeloopen, mag het niet worden beoor-
deeld . . . . Vriendjes-critiek wordt nimmer opgenomen. 

Tot zoover  voor  heden genoeg; wellicht schrijf ik u 
later  meer  van onze nieuwe Vereeniging. 

Na collegiale groete, 
. Goot. 

E E N . 
1508—1620. 

(Vervolg en slot van pag. 55.) 

e toren der  Nieuwe kerk te m doet zien, 
dat e j  evenals zijn Amsterdamsche vakgenoot, 
het door  Joost Jansz bij  den bouw van den Oudekerks-
toren in 1566 gegeven voorbeeld, ijveri g bestudeerd 
heeft. t benedendeel van den n toren 
is op dezelfde wijze door  een lijst met consoles en een 
balustrade met obelisken afgesloten; de overgang tot 
het achtkant is echter  anders, en geschiedt hier  door 
vier  vazen op pedestallen. e gebogen lijnen van den 
Amsterdamschen toren vindt men ook bij  het werk 
van e j  terug; de bekroning is hier  echter  geen 
tulpvorm , doch een opengewerkte obelisk. 

n 1596 maakte e j  een ontwerp voor  het 
gemeenlandshuis te , dat bewaard gebleven, 
doch niet uitgevoerd is. t vertoont hetzelfde karakter 
als de Vleeschhal. e rijkdo m van ornement was ook 
hier  op de toppen geconcentreerd, terwij l het beneden-
deel tamelijk eenvoudig was gehouden. t uitgevoerde 
Gemeenlandshuis heeft een geheel ander  aanzien; het 
is moeilijk hierin de hand van den n bouw-
meester  te herkennen. Wij  zouden dan ook geneigd 
zijn , het ontwerp aan iemand anders toe te schrijven. 

n den laatsten tij d heeft men uit het feit, dat e j 
dus een ontwerp voor  een h gebouw heeft geleverd, 
willen afleiden, dat hij  ook het ontwerp voor  den in 
1597 voltooiden gevel van het e raadhuis zou 
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hebben gemaakt. Zoolang men daarvoor  echter  geen 
beter  bewijs bijbrengt dan een aantcekening, betrek-
king hebbende opeen naar e j  gezonden stadsbode, 
wagen wij  het aan het auteurschap van den -
schen kunstenaar  te twijfelen. t detail toch van den 

n gevel heeft een geheel ander  karakter  dan 
dat te ; de Jonische pilasters, de cartels en 
de onderdeden van den top hebben iets kleins, dat 
scherp contrasteert met de vlotte, bijna brutale details 
van het n gebouw. 

t bovendeel van den raadhuistoren te n is 
van 1575 tot 1 577 gemaakt; het benedendeel van dezen 
toren is nog uit de middeleeuwen afkomstig. e wijze, 
waarop hier  de overgang van het vierkant tot het 
achtkant plaatsvindt, is tamelijk onbeholpen. Ook de 
detailleering is niet bijzonder  fraai; eigenaardig is de 
Gothische bekroning, waarschijnlij k nog een herin-
nering aan den vroegeren bovenbouw van den toren. 

e invloed van de bouwmeesters van dezen tij d beperkt 
zich niet tot de plaatsen alleen, waar  zij  werkzaam 
waren. e invloed van e r  ziet men in de 
eerste plaats te Enkhuizen, dat in het begin der  17e 
eeuw een tijdperk van grooten bloei had. e t 
aldaar, van 1611, die thans als woonhuis dient, toont 
in de barokke krullen van den gevel overeenkomst 
met den gevel op de binnenplaats van het e 
huis, in 1606 door  den Amsterdamschen stadsbouw-
meester  ontworpen. e gevel van het weeshuis , van 
1615, en een gevel in de Nieuwe-Westerstraat, van 1617, 
vertoonen dc krachtige , gekoppelde e pilasters , 
die e r  bij  zoo vele zijner  gebouwen toepaste, 
en die men onder  anderen ook aan het genoemde 

e huis kan waarnemen. 
Geheel in het oosten des lands kan men zelfs nog 

e s invloed bespeuren. e toppen van de 
Boterwaag te Nijmegen toch, een gebouw in 1612 
gesticht, zijn geheel in zijn manier, terwij l ook de 
wijze, waarop de pilasters naast de ramen geplaatst 
zijn, aan verscheidene Amsterdamsche woonhuizen uit 
die dagen herinnert. 

Van den invloed der e bouwkunst van 
dien tij d is daarentegen slechts weinig in andere plaatsen 
te bespeuren. e hoofdwacht te Zwolle is misschien 
het eenige gebouw, waaraan men een herinnering van 

e j  ziet; de pyramiden en de klauwstukken naast 
het dakvenster  hebben hier  echter  lang zooveel elegance 
niet en de verhouding van onderbouw tot bovenbouw 
kan niet gelukkig genoemd worden. 

Er blijven ons nu nog verscheidene gebouwen ter 
bespreking over, waarvan de bouwmeesters ten cenen-
male onbekend zijn. Aan raadhuizen uit het laatst der 
16e en het begin der  17e eeuw ontbreekt het niet. 
Onder  de vroegsten noemen wij  dat van Oudewater, 
van 1588, met een betrekkelijk eenvoudigen trapgevel 
en met frontons boven de vensters. e trapgevel heeft 
ook het hoofdmotief geleverd voor  het in 1591 gebouwde 
raadhuis te Franeker. r  het een hoekhuis is, kon 
de bouwmeester, door  het combineeren van de trapge-
vels met een slanken toren , door  betrekkelijk eenvoudige 
middelen een schilderachtig effect teweegbrengen. 
Boven de vensters zijn hier  geen frontons; alleen het 
portaal is eenigszins rijke r  behandeld. Ook een derde 
raadhuis uit de zestiende eeuw, datteVenloo, in 1595 
voltooid, dankt zijn pittoresk effect minder  aan de 
sierlijkheid of den rijkdo m der gebruikte motieven dan wel 
aan de wijze, waarop de op zichzelf eenvoudige hoofd-
ingang met een hooge stoep met twee ongelijke hoek-
torens en een zeer  eigenaardigen top gecombineerd is. 

t raadhuis te Naarden, van 1601, bewijst eveneens 
welk een parti j  de bouwmeesters van dien tij d van het 
eenvoudige trapgevelmotief wisten te trekken. l 

hier  alleen het poortje eenigszins rijke r  behandeld werd» 
levert toch het geheel een zeer  behaaglijken aanblik 
op, waarbij  het gemis aan symmetrie volstrekt niet 
hinderlij k is. 

t ontbrak ook echter  niet aan rijker e werken. 
Zoo werd het in 1501 in Gothische vormen gebouwde 
raadhuis te Woerden, in 1614 van een verdieping voor-
zien, in gehouwen steen uitgevoerd; de top hiervan 
is in den loop der  tijden verloren gegaan. Ook het 
tegenwoordige raadhuis te n kreeg in 1613 zijn 
fraaien gevel, waarbij  niet minder  dan drie topgevels 
tot sieraad zijn aangebracht. r  schilderachtige af-
wisseling van gebakken en gehouwen steen maakt deze 
gevel, rij k met voluten, pinakels, enz. versierd, een 
zeer  behaaglijken indruk . Een eigenaardigheid is, dat 
hij  niet langs een rechte lij n is opgetrokken; de beide 
helften zijn onder  een stompen hoek met elkander 
geplaatst. 

t sierlijkste raadhuis uit deze periode is dat van 
Bolsward, in 1616 voltooid. Ook hier  heeft de bouw-
meester  zich niet om symmetrie bekommerd, ja hij 
heeft zelfs, door  de vensters niet allen op één hoogte 
te plaatsen, aan het geheel iets origineels weten te 
geven, dat bewijst, hoe geheel vri j  van alle traditië n 
hij  zich voelde. e Jonische driekwartzuilen, die op 
rijk e consoles staan , zijn grootendeels gemetseld; aan 
de antieke verhoudingen heeft de kunstenaar  zich niet 
gehouden, doch de hoofdgestellen ondergeschikt be-
handeld en het evenwicht hersteld door  een slanke 
balustrade. Een rijzig e toren volmaakt het geheel. 

n heeft wel eens k de r  als de bouw-
meester  aangezien , en werkelijk zijn er  ook sommige 
motieven aan het gebouw, bv. de vullingen boven de 
vensters en de grillig e lijnen van den topgevel, die 
aan dien kunstenaar  herinneren. Toch schijnt het ons, 
dat niet e r  zelf, maar  een zijner  meest begaafde 
doch onbekende volgelingen aan het werk is geweest. 

t zou mij  te ver  voeren, indien ik alle gebouwen 
van deze , aan fraaie scheppingen zoo rijke , periode be-
sprak. k wil daarom besluiten, met eenige opmer-
kingen over  den woonhuisbouw van dien tijd , waarin 
ook voor  ons nog zooveel bruikbaar s te vinden is. 

e pogingen die gedaan zijn, om deze woonhuisge-
vels tot bepaalde groepen of scholen te brengen, zijn 
afgestuit op de groote verscheidenheid, die men erbij 
vindt en die met alle classificatie spot. Eenvoudige, 
alleen van gebakken steen kunstig gemetselde geveltjes 
bv. treft men aan te Enkhuizen, te , te 
Schagen, te Edam, te , te ; nu 
zou men hieruit willen opmaken , dat deze gevelvorm 
een typisch e was, doch dit is niet 
het geval, daar  ook bv. te , te , te 
Zutfen enz. dergelijke huisjes gevonden worden. Bij 
de gevels, waar  ook gehouwen steen gebruikt is, onder-
scheidt Galland, in zijn bekend werk, een Noord- en 
een n bouwtrant. Als kenmerk van de 

e richtin g beschouwt hij  de pilasters, 
met of zonder  kapiteelen, tusschen de vensters geplaatst. 
Nu komt dit motiefin d wel veel voor, doch 
ook in de andere provinciën zijn er  genoeg voorbeel-
ben van aan te wijzen. e gevels van k de 

r  en die te Enkhuizen besprak ik reeds; men 
vindt dergelijke echter, om maar iets te noemen, ook 
te Zutfen, te , te , te m 
(aan de Grootemarkt), te Gouda, enz. 

e e richtin g zou haar  kenmerk vin-
den in de door  consoles gedragen bogen, zooals men 
bij  sommige huizen te t ziet. Ook de gevels 
te Oudewater, waarvan slechts één dit e 
motief vertoont, worden zonder  meer  tot deze catego-
rie gebracht terwij l zelfs het bekende huis aan de 
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Voorstraat te Utrecht, waarom blijk t niet, totdenZuid-
n bouwtrant gerekend wordt. 

Eindelij k wordt ook nog een e 
bouwtrant zonder  pilasters vermeld, en daartoe wor-
den gebracht de n te Alkmaar , het -
huis te , doch ook het weeshuis te Buren en 
verscheidene gebouwen in Friesland. n ziet dus 
hoe gevaarlijk het is, zich aan een dergelijke classifi-
catie te wagen. 

n het algemeen kan men van de woonhuisgevels in 
het laatst der  16e en het begin der w zeggen, 
dat hun toppen in den regel van trappen voorzien zijn. 
Uitzonderingen op dezen regel komen voor  bij  verschei-
dene Amsterdamsche huizen, bij  een huis te -
kendam van 1619, bij  de t te Enkhuizen, bijeen 
huis aan den Brink te , het huis de Steen-
rots te , enz. Smalle banden van gehou-
wen steen wisselen meestal met gebakken steen af. 

 komt ook veel voor, dat kleine blokjes van ge-
houwen steen om de vensters en langs de zijden 
van de gevels zijn aangebracht. e banden en blok-
jes zijn nimmer breeder  dan 0.12 , wat aan de gevels 
een zekere fijnheid  geeft, die men bij  moderne navol-
gingen , waar  veeltijds de dubbele breedte voor  de banden 
genomen wordt, op onaangename wijze mist. n de 
wijze van bekroning der  vensters heerscht groote ver-
scheidenheid ; soms ziet men eenvoudige streksche bo-
gen , met meer  of minder  sierlijk bewerkte sluitstee-
nen , zooals bij  vele huizen te , te Enkhui-
zen, te , enz. Bogen van allerlei vorm, al of 
niet door  pilasters gedragen, komen ook als venster-
bekroningen voor. Niet slechts halve cirkels, halve 
ellipsen en segmentbogen ziet men, maar  ook zooge-
naamde Tudor- en ezelsrugbogen. e vulling der  hoog-
velden is al even verschillend. Soms loopt het met-
selwerk eenvoudig door, zooals o. a. aan een geve! te 

k , dan weer  komen vlechtwerken in de bo-
gen voor, hetzij  met, hetzij  zonder  gebruik van gehou-
wen steen. Vlechtwerken van roode en gele ge-
bakken steen, zooals die tegenwoordig zoo dikwijl s 
gemaakt worden, zijn echter  zeer  zeldzaam. Vooral 
in d ziet men boven de vensters ook mas-
kers , door  ornement omgeven, die alleen het midden 
van het hoogveld innemen. Voorbeelden van vlecht-
werken worden o. a. te Oudewater  gevonden ; maskers 
treft men aan te Enkhuizen. Enkele malen komen 
ook schelpen in de hoogvelden voor, bv. te Oude wa-
ter  en te . n de bogen door  pilasters ge-
dragen worden, zijn die soms zeer  klein en van geen 
bepaalde orde, zooals bij  vele huizen te , 
doch meestal nemen zij  de hoogte van een verdieping 
in, zijn dan gepaard en volgens de e orde ge-
profileerd ; op de klassieke proportiën is nimmer acht 
geslagen, doch men heeft steeds gezorgd, door  den hals 
van het kapiteel weinig hoogte te geven, dat de pi-
lasters niet gedrukt staan. Bij  moderne navolgingen 
heeft men dit laatste dikwijl s uit het oog verloren, en 
daardoor  het effect bedorven. l hadden de gevels 
een houten pui met luifel, die echter  zelden bewaard zijn 
gebleven. s is die pui zeer  eenvoudig , doch soms, 
als te Oudewater  en te Enkhuizen, met gesneden con-
soles versierd. Nu en dan komt het ook voor, dat geen 
pui in de bedoeling van den bouwmeester  gelegen heeft. 

e ingang wordt dan door  pilasters, met een kroon-
lijst , een fronton of iets dergelijks, versierd. 

k meen u de studie onzer  gevels uit dien tij d met 
aandrang te mogen aanbevelen; in afwachting van den 
nieuwen stijl , waarvan enkele enthousiaste jongeren 
reeds droomen, doch die misschien nog wel eenigen 
tij d op zich zal laten wachten, zult gij  daar  voorbeel-
den vinden, die vri j  wat geschikter  voor  onzen tij d 

zijn, dan de buitenlandsche bouwwerken met afbeel-
dingen , waarmee men ons tegenwoordig overstroomt. 

. 

Amsterdam,  Februari
Aan 

de Vereeniging tot bevordering der t 
te Groningen. 

n  Opmerker van 6 dezer  lazen wij  een verslag, uitge-
bracht door  de Commissie voor  materialenkennis, in uwe ver-
gadering van  Januari 1. 1. 

Wij  meenen, dat de door  genoemde Commissie besproken 
proeven met onze waterverf niet behoorlijk genomen zijn en 
dat dus de conclusie geheel onjuist is. 

Vooreerst deelen wij  u mede, dat verschillende deskundigen 
ons verklaard hebben dat dc waterverf, voor  binnen-of buiten-
werk gebruikt en op de regenzijde aangebracht, zich totnogtoe 
gedurende meerdere jaren uitstekend gehouden heeft. 

Bovendien zijn wij  in staat, u de uitkomsten te toonen van 
werken, welke op verschillende plaatsen hiertelande met de 
waterverf zijn uitgevoerd en waardoor  de verklaring der  Com-
missie geheel wederlegd word. 

Ten laatste moeten wij  er  nog op wijzen dat, waar  dc water-
verf naar  behooren gebruikt wordt, de kosten per 2. zeker 
wel dubbel zoo hoog zijn als door  uwe Commissie berekend werd. 

Een en ander  doet ons besluiten 11 in overweging te geven, 
nieuwe proeven te nemen, waarvoor  wij  u gaarne debenoo-
digde waterverf kosteloos zullen verschaffen. 

Uw besluit hieromtrent tegemoet ziende, verblijven wij, 
hoogachtend, 

G. . Boks &  C». 

G  ET "  TE . 
Vergadering van Zaterdag

Na lezing en goedkeuring der  notulen wordt door  den Voor-
zitter  medegedeeld dat van de openbare lezing moest worden 
afgezien, tengevolge van ongesteldheid van den heer . 

Er is een vraag bij  het Bestuur  ingekomen, luidende: »0p 
welke wijze moeten, om den meesten indruk te maken, de vlag-
gen in eene feestvierende stad worden aangebracht en wat is 
daarvan bekend uit vroegere eeuwen." e vraag is om ad-
vies in handen gesteld van de heeren Van , Berden en 

. 
r  de rapporteurs S. t en n wordt verslag 

uitgebracht over  de hun in handen gestelde vraag betreffende de 
postzegels. n oordeel is, dat postzegels zeker  tot de kunst-
nijverheid behooren en dat de nieuwe postzegels met den 
beeldenaar  onzer  jonge n gerustelijk als onvoldoend 
van vorm en zonder  smaak mogen worden beoordeeld. e 
kleur  is ordinair , de gravure laat veel te wenschen over, de 
opvatting is klein en dat we! waar  men bij  het maken der 
beeltenis van een kind een allerschoonst effect had kunnen 
verkrijgen. Ware geen nieuw model, naar  men gehoord had, 
onderhanden, de rapporteurs zouden verder  willen gaan; nu 
zal men moeten afwachten wat komen zal. Waaraan de 
haast moet worden toegeschreven, om deze postzegels in om-
loop te brengen, is onbekend; blijkbaar  heeft men de om-
raming van de oude postzegels behouden en het nieuwe beeld 
daarin geplaatst. Aan de autoriteiten mag niet worden 
toegeschreven dat zij  uit zuinigheid dezen maatregel heb-
ben genomen, die inderdaad weinig helpen zou. t is echter 
een feit, dat men zich heeft blootgesteld aan de meening dat 
Nederland door  de invoering van een zoo leelijk ding weinig 
smaak toont te bezitten in vergelijking met andere landen, 
waarvan sommige op dat gebied meesterwerken te zien geven. 

s kunnen begrijpen dat het  , cents-postzegel 
in bescherming werd genomen, vooral omdat dit veel lichter 
van kleur  is; zij  zouden zelfs er  zich geheel mede kunnen 
vereenigen indien de kleur  nog zooveel lichter  ware, dat 
van het postzegel niets te zien was. 

e heer  J. l verkrijg t daarna het woord om nog eenige 
mededeelingen toe te voegen aan het rapport, dat in de vorige 
vergadering over  het violetkleurige glas is uitgebracht. 

e vergadering wordt daarop, na het houden eener  kunst-
beschouwing, gesloten. 

Op die kunstbeschouwing zag men voorwerpen van huis-
vlij t of houtsnijkunst, vervaardigd door  den heer  J. Anteu-
nissen te . t kunstvaardig en scherp zijn zij  gesne-
den; de vormen der  voorwerpen zijn in 't algemeen goed en 
niet gezocht, met uitzondering van enkelen t ornement 
komt overeen met datgene wat ons uit de e hout-
snijkunst bekend is. e verdeelingen toonen in 't algemeen 
dat de vervaardiger  smaak bezit en dat hij  dit werk liefheeft. 

Curieus zijn de tentoongestelde antwoorden op de prijsvraag 
van Archi tectur a te : een behangselpatroon, waar-
van het ontwerp »A vapeur"  bekroond werd. t de Jury dit 
ontwerp tot bekroning voorstelde, is misschien uit een artistiek 
oojount te begrijpen, indien de prijsvraag «eene decoratieve 
studie of zoo iets' geweest ware. t zij  den ten prij s toe-
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kende aan een patroon, dat geschikt is om door  het voort-
durend bekijken een krankzinnigengesticht te bevolken, is 
kras. e quaestie bij  een prijsvraag is niet: «indien dit of 
dat anders ware, dan was de oplossing goed"; de jury moet 
beoordeelen wat er  is. 

Nog een ander  ontwerp was in denzelfden artistieken geest 
behandeld; als patroon verdiende dit ook geen aanbeveling. 

t ontwerp »Nous verrons"  was een echt behangselpapiertje. 
e heer . Nooycn had het plaatwerk: «l'Exposition de

tentoongesteld. 

J TOT G . 
Afdeelinv. . 

Vergadering van
Na lezing en goedkeuring der  notulen wordt den leden 

kennis gegeven van de prijsvraag, uitgeschreven door  de Ver- j 
eeniging «Bouwkunst en Vriendschap"  te , cn op 
het hart gedrukt daaraan mede te werken. 

r  de Afdeeling zelve is uitgeschreven een prijsvraag voor  , 
een versierde convocatie-kaart. e leden worden uitgenoodigd
daaraan deel te nemen, opdat spoedig de thans in gebruik 
zijnde kaart door  eene, der  Afdeeling waardige moge worden 
vervangen. 

e heer  C. . Peters, rijksbouwmeester, plaatst zich daarop 
voorden katheder  tot het houden eener  lezing over  kunst 
en de materie, als vervolg op eene lezing, het vorige jaar 
gehouden. 

Niet aan het grootsche en verhevene wil ik dezen avond 
wijden, — aldus leidde spreker  zijn rede in, — maar  ik wensch 
te spreken over  het geringe, over  een armen drommel, bij 
niemand in tel en door  niemand ontzien, die op zichzelf on-
machtig is tot datgene wat groot en grootsch is, maar  die in 
coöperatie werkende een ontzaglijke kracht bezit; wel een arme 
drommel, maar  toch van eene noblesse, die ontzag inboezemt, 
niet omdat hij  uit hooge geboorte is voortgesproten, maar 
omdat hij  uit kenmerkende daden is ontstaan; welke noblesse 
kan hoogcr  zijn? 

Er bestaat een motief om zich met hem bezig te houden , 
als men slechts bedenkt dat hij  jaarlijk s tot eene hoeveelheid 
van  millioen wordt voortgebracht en door  zijn bestaan het 
brood geeft aan  menschen. r  nog een ander  motief 
bestaat, nl. zijn stamboom, die zich in de grijze oudheid ver-
liest, want reeds  jaren geleden waren er  volkeren, aan 
Nederland gelijk, die slechts hem als bouwmateriaal bezaten 
en reinen arbeid met en door  hem hebben voortgebracht. 

Ons Nederlanders is eene erfenis gelegateerd van meer  dan 
 eeuwen ; hebben wij  die erfenis aanvaard als een oneindig 

rij k legaat en hebben wij  er  ons voordcel mede gedaan? Wij 
bezitten een baksteen-architectuur  zeldzaam rijk , zoo rijk , dat 
men uit geheel Europa optrekt om haar  te zien; hebben wij 
met die gave gewoekerd evenredig aan haren rijkdom ? n 
spreekt over  een nieuwen stijl, maar  zijn er  dan stijlen ge-
maakt? Volgt de stijl niet uit de materie, en zou, indien 
die rijk e erfenis naar  waarde ware geschat, niet reeds een 
nieuwe stijl aanwezig zijn? Waarom hebben onze ingenieurs 
voor  de nietigste spoorwegbruggen ijzer  als materiaal voor 
constructie genomen, terwij l men bogen met eene spanning 
van . zou kunnen overwelven met baksteen, en dat wei 
als men weet. dat alleen door  zijn oxydatie het ijzer  eiken dag 
misschien een tienduizendste van zijn stabiliteit verliest, ten-
gevolge waarvan wij  in gestadigen angst zitten bij  het sporen 
over  ijzeren overspanningen — en men met baksteen-construc-
ties, krachtens de ondervinding meer  dan  eeuwen opgedaan, 
bijna onvergankelijk werk zou kunnen leveren. Onze inge-
nieurs, ze kennen de baksteen niet. 

e geschiedenis der  ceramiek is dc geschiedenis der mensch-
heid, zeide een beroemd geleerde. 

Wij  staan achter  door  onze zucht naar  genot en gemak, wij 
staan achter  bij  de Egyptenaren, wier  monumenten ecuwig 
zijn, bij  de Grieken, die ons in vorm den meester  waren, bij 
de , die de noblesse in hunne werken op ons voor 
hadden. 

e Egyptenaren waren meester  van hun materiaal; welke 
rust en onvergankelijkheid is in den sphinx in zijn grootsch-
heid uitgedrukt en met wat minimum van arbeid werd dat 
meesterwerk voortgebracht. Zij  wijdden zich aan den arbeid 
en die arbeid was gewijd aan den dood, die het grootste 
moment van het aanzijn was. m waren in hunne eeuwig-
durende omhulling de overblijfselen der  dooden weggesloten, 
en nimmer voorzeker  hebben zij  kunnen vermoeden,dat den

r  eene mummie, het overblijfsel eener  Egyptische 
schoone, voor  pond sterling te n zou worden verkocht. 

e grootste vijand van den mensch is de mensch, en niets 
is bestand tegen den geest van onderzoek, den mensch eigen, 
die geene piëteit gevoelt voor  de pogingen, eenmaal aangewend 
om de laatste rustplaats ontoegankelijk te maken. s Cyrus 
gevoelde dit, toen hij  op zijn graf liet beitelen: , ik ben 
Cyrus, misgun mij  mijn graf niet". 

Wat de mensch voor  het nageslacht wilde ontoegankelijk 
maken, werd geschonden; zelfs als de natuur  die afsluiting 

verricht , bleek zij  tegen den geest van onderzoek niet bestand 
te zijn. r  bedekte lava en asch twee steden en onttrok ze 
aan het oog, ginds bedekt het slib der rivieren een heele land-
streek met zijn steden en dorpen, daar  verzwolg de zee een 
gedeelte der  kust met al wat zij  bevatte en onttrok een weel-
derige plantengroei een geheele streek aan het oog van den 
mensch en schenen al die landen voor  den mensch verloren 
voor  eeuwig; doch het stooten met een ploegijzer  op eenig 
overblijfsel of het laag atloopen der  ebbe bleek noodig om den 
mensch tot onderzoek aan te sporen, en zelfs datgene wat de 
natuur  verborgen had, werd aan de wereld weergegeven. 

e onderzoekingen en ontdekkingen hebben geleerd wat de 
baksteen betcekent, wat klei, leem en aardpek vermag, en de 
wijze, waarop van die materialen werd partij  getrokken, ver-
dient alle aandacht; waar  stabiliteit ontbrak werd die vergoed 
door  zwaardere constructie, waar  de kleur  achterbleef, trad 
bekleeding met glazuur, email en ceramiek te voorschijn. e 
oudste volkeren maakten faiencetegcls en bedekten hunne leem-
constructie; de Byzantijnen hadden hun glasmozaick en ë 
zijn marmermozaïek. r  dat alles is slechts langzaam, zeer 
langzaam tot stand gebracht. Evenals de natuur  eeuwen ge-
bruik t tot voortbrenging van hare schatten, zijn eeuwen van 
noeste vlij t en voortdurend onderzoek noodig geweest om een 
stijl te scheppen in verband met het materiaal. Tusschen de 
Pclasgische muren en de monumenten van den Acropolis in 
al hunnen rijkdo m zijn  eeuwen verloopen. Egypte had
eeuwen noodig om tot volmaaktheid te komen . e gebruik-
te daartoe acht eeuwen en zelfs Byzantium, dat voortbouwde 
op het voorgaande, gebruikte nog  eeuwen, vóór het mees-
terwerk der  Byzantijnsche kunst werd voortgebracht. 

Als Nederland ook eens  volle eeuwen besteedde om zijn ma-
teriaal aan het grootsche te wijden met de toepassing van terra 
cotta en andere producten van eigen bodem tot versiering, 
wie weet welke resultaten daarvan waren te verkrijgen. 

e n bouwden nuttigheidshalve; van de baksteen 
maakten zij  de kern en bekleedden die met marmer om te ver-
sieren; de Griek hielp hem in die versiering vooral waar  zij 
moest uitmunten. n is het daaraan toe te schrijven 
dat sommige e monumenten, ontdaan van hunne be-
kleeding, een grootschcr  indruk maken dan opgetooid als zij 
waren in de eerste tijden van hun bestaan. 

Eerst bij  de n verkrijg t de gewelf bouw met baksteen 
beteekenis. n 't jaar  vóór Christus werd het onvergankelijk 
monument gesticht, dat het Pantheon heet. e koepel, vrij 
opgaande uit de rechtstandsmuren, die staan zonder  een ge-
zochten steun te hebben, mag misschien geëvenaard zijn, nimmer 
is hij  in grootschheid overtroffen. Wel hebben later  grootere over-
spanningen plaats gehad, also. a. de koepel van den St.-Pieter 
doch deze was bijv. slechts te houden door  een gordel van ijzer, 
waarin hij  geklemd werd. e n was constructeur  en leerde 
dan ook langzaam aan construeeren en de groote waarde van zijn 
baksteen kennen. e Griek detailleerde en versierde in hoofd-
zaak. c n was geboren staatsman en generaal, de Griek 
geboren artist en wijsgeer, beiden stonden op zichzelven daar, 
waar  ze elkander  hadden moeten aanvullen om het grootsche, 
gepaard aan het schoone, in de hoogste mate voort te brengen. 

n het Byzantijnsch vinden we die samensmelting van con-
structie en kunst. 

Constantijn, die in werkelijkheid groot was door  zijn daden 
op staatkundig en op godsdienstig gebied, die na afbreking 
van alle overblijfselen van het door  en door  vermolmde -
meinsche k een nieuw k wilde stichten, gaf het aanzien 
aan de onovertroffen Aya Sophia te Byzantium of Constanti-
nopel, het meest grootsche kunstproduct, dat ooit is voortge-
bracht en waarbij  alle andere voortbrengselen van den koepel-
bouw slechts lepra zijn. e . spannende koepel zweeft 
als het ware op zijn  pijlers; alle andere bogen en gewelven 
zijn in dienst van dien cencn. e openingen, in den koepel 
aangebracht, zitten op eene juist berekende plaats om het ge-
wicht van den koepel tc ontlasten. r  werd de grondslag 
gelegd voor  de pendentifs, die later  een zoo ingrijpend con-
structiedeel geworden zijn. 

Na de Aya Sophia is nimmer dat goddelijke in eenig kerk-
gebouw bereikt. e Gothiek heeft stoute constructies gegeven, 
maar  nimmer eene die grootscher  was. Elke schoor, elke 

 steun, elke schraagboog verraadt zwakheid, waarvan bij  dit 
1 eenige monument geen sprake is. 

Aan dit monument ontleenden de bouwmeesters, indiezelf-
; de kunstperiode levende, hunne inspiration cn bouwden voort, 

doch overtroffen niet. Sinon, wiens werken getuigen van on-
vermociden arbeid, schonk het aanzijn aan niet minder  dar. 

 moskeeën voor  het Vrijdagsch gebed,  moskeeën,
 caravanserah, enz., allen geïnspireerd in hunne kunstuitingen 

door  het grootsche monument, onder  Constantijn de Groote in 
 het leven geroepen. 

Na het Byzantijnsch houden de oorspronkelijke solutien in 
zooverre op, dat in meerdere of mindere mate is na te gaan, 
waaraan zij  ontleend zijn. e Gothiek vervormde en nam over, 

\ omgewerkt naar  hare behoefte. Zij  schiep grootere en hoogere 
gebouwen, maar  die dientengevolge niet de stabiliteit bezaten 
van het voorgaande. Zij  vond in hoogte, waar  het grondvlak 
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minder  werd, en dat was natuurlijk , omdat de gordel van ver-
sterkingen, die elke stad omsloot, zoo beperkt mogelijk moest 
zijn, wilde zij  de verdediging dier  versterkingen evenredig aan 
het aantal bewoners krachtig doen zijn t ontstond de 
omhoogstrevende gedachte in alle uitingen der  Gothiek. e 
schoorboog hielp daartoe mede en grootsche scheppingen werden 
tot stand gebracht, maar  de oorspronkelijkheid van het -
tijnsch werd niet geëvenaard. 

e baksteen moest echter  op haar  tijd wachten om ook, waar 
het de versiering betrof, tot haar  recht te komen en dat deed 
zij  geduldig, volkomen tevreden als de n haar  tusschen 
lagen van andere gesteenten vertoonde. g werd zij 
echter als arcaturen en boogstellingen haar  geheel op den 
achtergrond duwden. Eindelijk brak echter de tijd aan om 
zich in haar  schoonheid te vertoonen, toen de oosterling het 
effect opmerkte, da. werd teweeggebracht wanneer  zij, ont-
daan van hare bekleedingen tusschen de lagen van natuurlijk e 
gesteenten te voorschijn trad. Toen was de baan gebroken en 
trad zij  in hare oorspronkelijke gedaante op den voorgrond. 

e . Apostelenkerk te Thessalonica, de k te 
Constantinopel en andere getuigen van de wijze, waarop de 
Byiantijnen die gedachte wisten uit te werken en met dat nietig 
materiaal wisten om te gaan. 

t wekt echter  geen verwondering, wanneer  men weet hoe 
een volk met het materiaal dat het bezit weet te woekeren, 
getuige een gedeelte van Centraal Assyric, waar  een honderdtal 
steden en dorpen gevonden werden, die enkel en alleen over 
basalt als inlandsch materiaal hadden kunnen beschikken, en 
waar  de woningen cn openbare gebouwen, stallen en theaters 
met al hunne onderdeden van basalt waren vervaardigd. 

Toen het e rij k door  Theodorik, koning derGothen, 
veroverd werd. kwamen de kunstschatten der  Byzantijnen in 
handen van een vorst, die de kunsten beschermde en den rijk -
dom waard was, die hem toevloeide door  zijn veroveringen. 
Uit een brief, door  hem geschreven aan zijn bouwmeester  Eleusis, 
blijk t hoe hoog de bouwkunst en hare beoefenaren door  hem 
werden gewaardeerd en hoe hij  het zich tot plicht rekende het 
bestaande in hooge waarde te houden, en in het nieuwe, 
dat werden tot stand gebracht, een kunstgevoel uit te drukken, 
zijner  waardig. 

i de Groote, eveneens een beschermer van kunsten en 
wetenschappen, huldigde eene andere gedachte. j  bevroedde 
niet de grootschheid der  scheppingen van de n en 
Byzantijnen, maar  liet om zijn kunstgevoel te bevredigen de over-
blijfselen der  bouwwerken weghalen om er zijn kasteelen mede 
te versieren. j  bouwde ten deele voort op de monumenten, 
door  Theodorik gesticht, en anderdeels op de erfenis hem na-

gelaten door  een volk dat een belangrijken invloed op de bouw-
kunst heeft uitgeoefend nl. de , die in 536 in ë 
gezeteld waren met Pavia als hoofdstad. t volk, bezield door 
een eigen kunstleven en een diep gevoel voor  kleur, legde den 
grondslag voor  de e kunst; spreker  verschilt hier 
met den heer  Gugel, die den grond voor  het h aan 
het liyzantijnsch ontleent. Ook zij  konden grootendeels slechts 
over  klei beschikken tot het stichten hunner  monumenten en 
trokken van die materie partij , op eene wijze, als slechts de 
meesterhand weet in het leven tc roepen. 

r  ook als grondleggers van de latere gilden of »bauhut-
ten"  waren hunne instellingen merkwaardig; zij  verdeelden, 
naar  den aard van het vak dat zij  uitoefenden en de bekwaam-
heden die zij  bezaten, de beoefenaren der  bouwkunst in op-
zichter, meester  en gezel, die elk hunne eigenaardige plichten 
te vervullen hadden en beschermd werden in het geheele rij k 
door de wetten, die voor  hen waren in het leven geroepen. 

i de Groote bediende zich na zijne veroveringen van de vruch-
ten, die deze instellingen hadden afgeworpen; hij  liet de werk-
lieden komen uit ë en de paleizen te Aken, Nijmegen en 
Groningen werden door  hem gesticht. Uit de overblijfselen der 
monumenten van die tijden, die nog veelvuldig voorkomen, blijk t 
de groote kunst der , waar  het betreft het gebruik 
maken van gebakken steen zoowel voor  constructie als ver-
siering. Geen regels hebben hen tot die hoogte gebracht, wel 
talent cn onvermoeide ijver en taai geduld om te trachten 
het hoogste te bereiken, met het allereenvoudigste materiaal 
dat zij  bezaten nl. de baksteen ; èn door  kleur  èn door  gla-
zuur  werden de effecten te voorschijn geroepen. 

Uit al het voorgaande moge blijken wat een middel bij  uit-
nemendheid tot constructie en versiering in de klei, ver-
werkt tot gebakken steen, gelegen is; een middel, dat mis-
schien het ontstaan van een nieuwen stijl een stap verder  zal 
brengen, indien talent, geduld en ernstig onderzoek als leids-
lieden dienen. 

Vaag, zeer  vaag is hiermede de inhoud van de hoogst be-
langwekkende, bestudeerde en leerrijk e rede van den spreker 
medegedeeld; tot ongeveer  halftwaalf had hij  de aanwezigen 
aan zich geboeid en zeer  zeker  zal, moge spreker  zijne studie 
in een derde lezing voortzetten, niemand van zijn toehoorders 
wegblijven. 

e Voorzitter  bedankte den heer  Peters na de toejuiching 
der leden. 

Vrijda g a.s., aldus werd door  den Voorzitter  medegedeeld, 
zijn de leden door  den heer  W. li. van d uitgenoodigd 
een bezoek te brengen aan de in aanbouw zijnde gebouwen 
der Sporttentoonstelling te Schevcningen. 

Plaatsgebrek is oorzaak dat verschil-
lende berichten ditmaal niet opgeno-
men kunnen worden. 

. 

— n n g is in den ouderdom 
van  jaar  overleden de heer . J. , 
oud-hoofdingenieur van den Waterstaat 
en 's lands burgerlijk e openbare werken 
in . 

— n e hebben de volgende 
mutation plaats gehad: 

Verleend: een tweejarig verlof naar 
Europa, wegens ziekte, aan den bouw-
kundig ambtenaar ie klasse T. C. Colcn-
brandcr. 

Overgeplaatst bij  den waterstaat: van 
de residentie i naar de reisdentic 
Sumatra's Oostkust, de opzichter  klasse 

. ; van de residentie Soerabaja 
naar  de residentie , de opzichter ie 

, S. ; van de residentie Sema-; 
rang naar  de hoofdplaats Probolingo, de 
ingenieur ie klasse . . Slinkers; van 
dc residentie Zuider- en Oosterafdeeling 
van o naar  de residentie Soerabaja, 
de opzichter  klasse J. J. Sterkenburg: 
van dc residentie Soerabaja naar  de resi-
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van -
neo, de opzichter  klasse G. J. lieaupain; 

Toegevoegd: aan den chef der  water-
staatsafdceling, de benoemde adspirant-< 
ingenieur E. J Bergmans; aan den chef: 
der  waterstaatsafd., de ambtenaar ter 
beschikking E. Ch. . 

Benoemd: tot ingenieur  kl. de inge-
nieur  kl. G. P. . e Pelser  Berens-
berg en de ambtenaren op non-activiteit 

. G. de Val en W. B. van Goor. 
Geplaatst: Bij  de exploitatie der  Wes 

terlijnen, de benoemde opz.  kl. . 
Wessels. 

Aanleglijn Preanger—Tjilatjap: Belast: 
met het beheer  der  sectie, de bouw-
kundig ambtenaar ie klasse F. J. Nellen-
steijn. 

. 

Algemeene vergadering van aandeel-
houders der j  tot Exploi-
tatie van e Opmerker" , op g 
den 3 t 1892, des namiddags te twee 
uren, in het gebouw  Sacrum te 

 tot behandeling der  volgende 
punten: 

1°. Balans met toelichting en verslag van 
Commissarissen, benevens winst- en verlies-
rekening over  het afgeloopen boekjaar. 

2°. Benoeming van een Commissaris tot 
voorziening in de vacature, ontstaande dooi-
de periodieke aftreding van den heer P. 
VAN E E , te Breda. 

3°. Voorstel tot verplaatsing van den 
zetel van de Vennootschap naar  's Graven-
hage. 

t Bestllk. 

 te
«taal-, Plaat-, , llaek- en r  enz 

vijlen en ttgmtrn staal uit de fabriek 
van üebr. Böiiler  &  Co. te Weenen, alsmede 

A STE . 

E 
. 

r  en -
S der  gemeente  zal, onder 

nadere goedkeuring van den Gemeenteraad, 
op Zaterdag den " t 1892, des namid-
dags ten één ure, in het openbaar, ten 
stadhuize worden aanbesteed: 

t maken van oen Beursgebouw 
en van eene Fruitha l met bij -
komende werken op het plein 
Vredenburg te Utrecht. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
aan het Bureau der  Gemeentewerken, Ach-
ter  Clarenburg, en zjjn aldaar, zoomede 
ten Stadhuize (Afdeeling Financiën), en bij 
de Boekhandelaren VAN N & 
ZOON op franco aanvrage te verkrygen tegen 
betaling van ƒ5.— per  stel (van 10 teeke-
ningen). 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op g 29 Februari e. k., des voormid-
dags ten elf ure. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij 
den r  der  Gemeentewerken, alwaar 
ook nog enkele détailteekeningen ter  inzage 
liggen. 

Uïheciit, 18 Februari 1S92. 
 Secretaris tier Oemiente Utrecht, 

E . 

F 
Stadsschouwburg Amsterdam. 
Afdrukke n in phototypie, grootte on-

geveer  18x24, worden tegen toezending van 
een postwissel ad ƒ1.— franco door  onder-

n verzonden. 
WEGNE  & U 

Amsterham. 

20 Februari 1892. : . 69 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 8"" ' t 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 5fi5. 
t maken van privaten en water-
plaatsen in het haltegebouw en 
het maken van een goederen-
bergplaats , met daarmede in 
verband staande werken op de 
halte E . 

Begrooting ƒ 1145.—. 
e besteding geschiedt volgens S  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 15*"  Februari 1862 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 
e n en aan het bureau van den 

r r  W. e -
m , en is op franco aanvraag (per brief) 

aan genoemd Centraalbureau t van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Wegen Werken)en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 27d,'° Februari 1S92, des voormiddags te 

0 ure. 
Utrecht, den 12J"  Februari 1898. 

j  tot Exploitati e va» 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
Op g den 8"° t 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , 
van: 

BeBtek N°. 500. 
t maken van twee steenkolen-
bergplaatsen met brjbehoorende 
werken op het station Utrecht. 

Begrooting ƒ 10.800. ~. 
e besteding geschiedt volgens § 37 van 

het bestek. 
liet bestek ligt van den 17*» Februari 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . E. E te Utrecht, 
en is op franco aanvraag (per  brief) aan ge-
noemd Centraalbureau t van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling van 
t 0 8 0 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 2!l"'' ° Februari 1892, des voormiddags 
te 11 ure. 

, den 15d,n Februari 1S92. 

. 
 en S der 

Gemeente  zullen Zaterdag 27 Fe-
bruari 1892, 's voormiddag» 11', uur, in het 
openbaar, ten Gcnieentehuize 

h e r b e s t e d e n: 
Bestek N°. 2. 

e levering franco Arnhem van 
1600 ' N 
van n 

n worden alle werkdagen, tot den 
dag der  herbesteding, tusschen 10en 12uur 
gegeven aan het Bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehuize, alwaar  bestek met gezegeld 
inschrijvingsbiljet en 1 teekening tegen be-
taling van /Ó.75, of nota van wijzigingen 
met gezegeld insclirjjvingsbilje t tegen betaling 
van ƒ0.25 per  stel verkrijgbaar  zjjn. 

, . 
Opgericht 185fi. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 
Catalogussen. Ontwerpen es Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en
T. G. T Jr. , Amsterdam. 

 22. 

n van Parket- en Wandtegels. 
Vraag dessins ena. 

. &  J . , 
N VAN 

S d , 
op dc . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A

e Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

. 

B. . - Arnhem. 
 v an Z . . d en . 

Fabriek en n van n vcor  wetenschappelijk gebruik. 

d voo , - en e n 
met Ziiver 1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

S , - ,

 VOO N 
 Amsterdam, 

 Hendrikkade 14, 
h en Chemisch Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 

Cement, enz. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

B e k r o o n d o p v e l e T e n t o o n s t e l l i n g e n. 

m 2 0 0 a t t e s t en v a u n en e . 

r  dan 1000 prima referenciën. 
n Nederland uitgevoerd: 

Waterdicht n voor  bedekking. 

g zonder  dakbeschot. »Ü »»» roeflatten met nn.uraansluiting. 
Eenvoudigste houtconstructie met en zonder  dakbeschot. Binnenbekleeding ran fabrieken, Gevelbekleding, 

Bekleeding der  onderzijde van verzinkt ijzeren daken (tegen lekken), enz. enz. 
Uitvoering met langjarige garantie voor  duurzaamheid en vuurvastheid, 

s en Prijscouranten ter  beschikking. 

e waarschuwing voor  namaaksels, als: Anti-elementuni. Tectolin, enz. 
Uitvinder en eenige fabrikant : 

t en alleeuverkoop voor  Nederland en , 

. , A m s t e r d a m ,  aas. 

http://11.H0


/O E S , 20 i 1S92. 

. 
e ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zjj  le-

veren . Po r t l and -Con tent in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

Portland-Cement Fabrik t . 
vorm. . . 

J. W. N - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren. Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uilvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland en  G.  Jr.,

 V A N
Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Coui'ts, , Winkel - en n vloer  en, Gangen, , 
Brug - en , Betonfandeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem by den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
he  W. PATON S 

E

-

-
en andere 

JAN  &  C°. 
t 402 

. 

Voor het verwijderen van warme-
of slechte lucht, atof, stoom, 
gassen enz. Voor droging cn af-
koeling in fabrieken van verschillenden 
aard. (1) t'rtinii  prijzen en referentie*. 

. U 1E 

en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor  PheUllthegraiihle, 
bjjzondcr  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Ph*t*zlnc«-
graphic voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne ütérótrpe-lniiciitin g voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O. J . . 

en . 
J. . B A C O N , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en Buitsehen . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
churen worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

, 

n N 
. 

Bekroond: 
p 1880. 

Weenen 1880. 

Bekroond: 
Frankfor t a . 1881. 

Amsterdam 1882. 

Gouden e 

Amsterdam 1883 
JO  ANN , Frankfor t . 

 VAN 

Glasmozaïok, 
r  en Cementuitvoeringen. 

Opn-er ieht Ï S S O. 
Eenig vertegenwoordiger  voor  Nederland 

. , Amsterdam, 
t n. 335, bi) de Oude Spiegelstraat. 

N 
van Q p. k. 

Goedkoopste . 
 toezending van geïllustreerde 

Prijscourant op aanvrage. 

. E. G Jr., 
t 74, . 

Y 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du P rog rès 35. 

E G N" . 9. G 27  1892 

j6)

e t A 

 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en ; 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u de e van Architectura et Amicitia 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam, 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

, n , te Amsterdam., 

.V .1 
' T f 2.2$ pe 3 maanden of we!, bij n 
. o toezending, zes gulden pe . Voo  het buitenland (de landen dei' 

) /7.50 en e /8.—, beiden bij . 
, ad 20 cent voo eiken l e en O 

cent VOOT een , n tot d aangenomen. 
Afzonderlijk e nommkrs, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 

en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t . G. Stemi.kr  Czn., -
handeha te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. e 967e gewone g zal gehouden -
den op Woensdag 2 t a. s., des avonds om 8 , 
in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het . 
b. e van den hee C. W. NijhofT: „Eene 

kunstbeschouwing". 
c. e van n voo  1892. 
d. g van een d in plaats van den 

hee Jan , die als zoodanig zijn ontslag heeft 
aangeboden. 

e. g van een . 

2e. e hee Jan  heeft als  van 
het Genootschap bedankt. 

je. n aansluiting met de in 1892 plaats te hebben 
g de  Genootschapswet t n leden, 

die g in genoemde wet wenschen t 
te zien, t n den s k 
vóó  15 t a. s. in kennis te stellen en de wijzi -
gingen, duidelijk n en d , op te 
zenden. 

4e. e e g g 1892) van het 
k  Architect zal bevatten: 

73. Oude s te , doo  A . N . y 
. 

74. l , doo  J. Stuijt. 
75. n , doo  J. Stuijt. 
76. Woonhuis in de , doo . . J. . 

. 
77. l in de , doo . . J. . Cuy-

. 
78. , doo . n . 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

A ET . 
966s' Vergadering van Woensdag 17  1892. 

e e , de hee J. , 
opent de g en t in 't bijzonde

het aanwezige , den hee A . N . . e 
notulen n gelezen en . s 
heeft de installatie plaats van den hee G. L . Toekamp 

s als gewoon li d van het Genootschap. p 
doet de  namens het  mededeeling 
van een ingekomen n van den hee Jan , 

n deze bedankt als  van het Genoot-
schap. t n had het  niet  te
kennisse van de leden , omdat het had ge-
hoopt dat de hee  alsnog op zijn besluit om 
af te n zou zijn , en omdat het de 

n moest afwachten van de e pogin-
gen , in dien geest doo - en n 
bij hem aangewend. e pogingen bleken helaas 

s te zijn, zoodat het  thans t 
ove  14 dagen volgens de wet van het Genootschap, 
een nieuw d te kiezen. 

e hee Zeeman t e inlichtingen t 
de  van het n des n , p 
de e  de e -
heden van n d , die aanleiding tot dat be-
sluit hebben gegeven, aan de g mededeelt. 

a g dc hee J. G. van Gendt A L z n . het 
d tot het houden zijne  lezing ove  het Asphaleia-

. 
 schetst het ontstaan de  Asphaleia- : 

„veilig" ) g te Weenen, na den d van 
het , wie n het was een theate te 
stichten , dat niet alleen aan alle esthetische en -
tische eischen zou voldoen, maa dat vóó  alles vol-
komen j zou zijn. A l s gevolg van die pogingen 

s het .  behandelt ach-
s de e n , 

die bij den bouw van dit theate in acht n ge-
nomen ; het e , t alles, 
de e houten tooneelvloe en de coulissen 

, is samengesteld, de e machi-
nis, de e , het m tus-
schen zaal en tooneel, den n , 
enz. enz., en hoe de behandeling de e 
machines aan slechts twee , één boven- en 
één onde het tooneel behoeft te n , 

 ook het gevaa voo d en ongel ul jken-
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d en het bedienend l tot een mini-
mum t . s wijst  nog op de 
technische en e , die in dit the-

 zijn , hoe de geheele tooneelvloe
2 mete n en dalen kan en hoe het , 
als vaste n d en  dan het -
cenium,  een mee k f -
looft dan tot nog toe in de meeste s plaats heeft. 
Naa  aanleiding deze lezing t de hee A . N . 

y of de nieuwe g ook volgens 
dit systeem zal n , p de hee Van 
Gendt t dat de e geldmiddelen, -
ove  men te m heeft te beschikken, zulk een 

e g niet , maa dat 
s de e n tegen -

vaa van het Asphaleia-theate ook hie  zullen -
den toegepast. e  zegt den hee Van Gendt 
namens de g k dank voo  zijn belang-

e lezing, e de aanwezigen doo  een luid 
applaus instemmen. Nadat nog eenige n uit de 

s eene zee e t hebben -
wekt en naa de e n -

d , sluit, niets mee aan de e zijnde, de -
te  de . 

. A.  A-
(A . et A. ) T E N . 

(een studie). 

Lezing, gehouden in de g van a 
et Amiciti a op 15 l 1891 , doo  W. C. Bauek. 

e d van het , dat wij heden 
n en n wij gedwongen getuigen zijn van 

een n en woelen eene om g e 
maatschappij, geeft ons het , denkende aan dat-
gene wat ons zoo na is, onze kunst, te n 
of deze evenzoo eene omwenteling zal tegemoet gaan, 
óf ongemoeid cn kalm haa m pad zal -
volgen. 

e e t ons op deze , en 
zegt ons aan, dat een kalm en zacht , 
een lauw n naa bete , s gevolgd doo
een onmachtig niet-kunnen, niet stand houden zal en ook 
niet bestaanbaa kan zijn, waa een geheele beschaving 

t naa eene e . 
t is , en ook hie  de plaats niet, uit-

een te zetten de maatschappelijke neigingen van dezen 
tijd. n kent ze, en weet dat het einde onze
eeuw zich t doo  een e mate van humani-
teitsgevoel; een n naa d en ; en 
doo  het zich bewust n van haa menschzijn van 
eene e e misdeelden, die, te lang -
lijkt , e n komt opeischen. e n 
te samen zullen nieuwe toestanden in het leven -
pen, en een nieuwe maatschappelijke e van zaken 

. 

e kunst, die aan de n steeds haa -
g en  haa d telkens opnieuw 

ontleende, g doo  de e , 
het ontstaan van het , een e wijziging. 

e n (') en s van dien tijd 
volgden de s de , zooals deze, steeds 

e , de n van hunne s 
gevolgd hadden. Zij n hunne monumen-

ten naa den eisch van hunnen tijd, of lieve  zij -
den ze in g met de e gods-
dienstige ideeën. 

n vindt niet in eens uit, l niet in de -
; men ontdekt, t e n naa

de idee van het oogenblik, t ze onde het zich 
toeeigenen , — maa een nieuwe t 
niet t uit een nieuwen socialen staat . 

e d toont zich ook van af de e dagen 
de . c e basilieken, uitstekend geschikt 
tot de samenkomst van een t aantal menschen, 

n de n de  ingewijden in de 
nieuwe , met niets s dan het n de
emblemen van het d heidendom doo  de 
beelden van de e . 

e , t de e eeuwen in zulk een t 
aantal , zijn gebouwd op het plan de e 
basilieken, met de noodige wijzigingen, geëischt doo
de e n ; en zoo zij, , zich 
onde n invloed al , vindt men toch 

 tijd in het Westen, nog tot aan de elfde eeuw 
toe, de onuitgewischte n van een e 

, als had het basiliek-plan de gewijde , 
d doo  de nieuwe lee  van den . 

E n e eeuwen noodig om eene nieuwe 
kunst te stichten, omdat de e godsdienst, 

n onde keize , dus in de schoonste 
tijden de e beschaving, een e zedelijke 

e deed ontstaan, die heftigen tegenstand en bloedige 
g uitlokte. e e n moesten zich 
, en het publiek leven bleef heidensch tot op 

den dag, dat Constantijn het m als staats-
godsdienst deed afkondigen. 

Van dien tijd n zich de n in het 
, , van alles , g na 

zooveel , moesten zij zich wel n 
met, te  uitoefening van hunne dienst, een toevlucht 
te zoeken in de bestaande e gebouwen. 

Toen, na het t n te hebben tempels op 
te n voo  hun n godsdienst, hielden de 

n nog langen tijd de algemeene dispo-
sitie de  heidensche gebouwen aan, de n na-
volgende n zij gewoon , k makende 
van de , die onde hun k lagen en -
mede zij doo e gewoonten d n 

, behoudende van de antieken wat hun nuttig 
was en e  bijvoegende wat e aan de nieuwe 
eischen, maa , n handhavende de -
beginselen van , doo e gewoonte 
geheiligd. 

W i l men den g n de e 
, dan moet men , behalve naa , gaan 

naa het Oosten, en l naa , , 
waa in de e n van de tweede eeuw een buiten-
gewone e beweging was ontstaan, n 
het effect zich tot in de ( l e eeuw . e 
ontdekkingen in ë openen geheel nieuwe gezichts-
punten t de e kunst, en zijn van het 
hoogste gewicht, omdat zij van deze e van de 
kunst in het Oosten iets aan het licht . Zij 

n ons te midden de , en ont-
n ons haa leven, niet dat n leven de

catacomben, niet dat g bestaan, eenvoudig, l i j -
dende, zóó als het zich ove  het algemeen , 
maa een leven, d en , een leven in e 
steenen huizen, uitstekend d en d doo

e tuinen en e ; een maat-
schappij , n nog tot ons n de e 

n met hunne kolommen en , doo  de t 
van n thans tot e n -
minkt. 
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Constantinopel was ten tijde van de Ve tot de X l e 
eeuw een t van kunstbeschaving. 

e kunst van teekenen was e  in t aanzien, niet 
alleen de habiliteit de  hand, maa het gevoel voo

m en kleu n e  hoog gehouden; de s 
de  antieken n e , maa zich -
mend naa den nieuwen geest; de n n be-

e n , ten behoeve van een , 
beschaafde en e maatschappij, en onde aan-

g en opwekking van eene hofhouding, welke
smaak voo t en luiste  niet n is ge-

. 
 tijd , dat de kunst in het Oosten 

aldus een e vlucht nam , had het Westen te lijden 
onde de invallen de , zoodat het t 

d mee aan g te denken dan aan 
den bloei van de ; vandaa dat het zich tot 
het Oosten wendde om , die mét de , 
die vóó  en na , a , het 
hunne e , om den invloed van het Oosten 
te , en de e kunst invloed te 
doen n op de e beschaving. 

t jaa  icoo was een e datum in de e 
de  bijgeloovige n van de middeneeuwen. 

t was een algemeen geloof in de X e eeuw, dat 
de d moest eindigen in het duizendste jaa  de

. e k e dit geloof met al e 
macht, welke in die dagen d t was. e 
geestelijkheid e het uit g (volgens 
sommige , of uit g (zooals de 

i ons . Zij behaalde e  in alle geval t 
e n mede, want aanzienlijke giften n 

t aan n en s en de , die 
boete wilden doen voo  hunne fouten, gaven al hunne 
bezittingen af, wachtende het einde de . 

e e g van het laatste 
l d t doo  de onheilen, die het jaa

O f gingen. t scheen of de e de
n was , of de elementen nieuwe 

wetten volgden; een e pest, welke hie  en 
daa , deed het e . 

 toen de fatale datum was , zonde
zich te hebben gehouden aan de e , 
voelde de menscheid zich n en . 

e gevoel was een behoefte aan liefde tot, 
en een g van dien God, die haa niet had 

. 
e , s de -

tochten , n toen naa heilige plaatsen , 
naa het f van , en, in het Oosten zelf de 

n van de e kunst ontmoetende, stichtte 
men a in a de e gebouwen, als 
uitingen van het zoo e godsdienstig geloof. 

e e kunst is de meest e kunst-
e van alle volken, zij geeft de meest juiste 

idee g van hunne beschaving, van de scheppende 
t van hun genie, en l omdat, in de -

euze gebouwen, zij het omstandigste heeft aangetoond, 
den d van hunne n en van hun -
uitgang." 

h de n e was een macht 
, die de menschheid dwong naa een steeds 

, altijd hooge g van n gods-
dienst, en hooge en ,  en , 
stichtte zij zich Godshuizen; alles voo  den , — 
alles voo  de , — altijd , — altijd 

! 
 de mensch kan niet naken tot God, en, al zijn 

e t tot de hoogste spanning , 
moest deze schoone kunst doen eindigen met een on-

n val. 
Want (') „de , die s meende te 

moeten zetten op de gebouwen, die t n 
te e van dezen of genen heilige, e niet lang 
genoeg om ze te voleinden, en de spits, die de ge-
loovigen naa den hemel moet wijzen, t gewoonlijk 
een paa omgangen tc laag op de massive basis . . . 

n geve zich p van de e op-
vatting de  gebouwen in de ziel des . 
van het geloof in de n des volks, dat hem in 
staat stelde dat k aan te vatten en t te zet-
ten .. . van den invloed de  denkbeelden , die zulke ko-
lossen noodig hadden om als e g te 
dienen van het ongezien godsdienstig gevoe l . .. en 
men e deze g met de , die 
eenige n late  het oogenblik deed n , 

p men het k staakte. 
„Zal men g vinden in onze dagen, wat toen de 

t was van d en ? k geloof 
het niet. Geld zal wel te bekomen zijn , en
is steen en kalk te koop. n kan den kunstenaa
betalen, die een plan t en den metselaa die de 
steenen legt.  niet voo  geld te koop is het 

d en toch g gevoel, dat in een 
p een dichtstuk zag, een dichtstuk van 

, dat luide k tot het volk, een dichtstuk in 
 dat daa stond als een onbewegelijk -

d gebed." 

En het gevolg de g ? „T e zelfde
tij d (*) dat het e den wil en de logica 

, heeft het de g afgestompt en 
. 

e zin voo  hooge bouwkunst ging bij de men-
schen , e zij in hun ijve  voo  het nieuwe 
dogma zich gewenden het katolicisme, welks betee-
kenis doo  de schuld zijne  eigen s -
baa voo  hen n was, als uit den booze en 
de e t als poppenspel te beschouwen. 

„E  kwam op het gebied de  geen 
nieuwe geest ove  hen. n zij zelf een , 
dan n zij te s e  een h stem-
pel op te , e  zat geen stijl :n, of alleen 

n en s van de " 
( Wordt vervolgd.) 

(A . et A . ) N V . 

b je het nieuwe gebouw voo n 
al gezien op de s ?" g me laatst een 

d ('n leek in 't vak). Tot mijn schande moest ik 
zijn g ontkennend . k stel s 
nog al veel belang in alles wat e  voo  nieuws op 
bouwkundig gebied t geschapen; e  is echte

g zooveel te zien, dat men allicht een 
, hoe k ook, kan . , 

dat ik in mijne nonchalance zóó ve  gaan kon om een 
k als bovengenoemd geheel te , en 

dat nog wel een , zie, dat is toch wel wat 
te . n e k was dus, toen ik m'n d 
geloosd had, met snelle n naa de Wete-

s te gaan. k wist dat het bij het Leidsche-
plein staan moest, en, komende van de , 
ging ik , om een algemeen t te hebben, 
aan de e staan van de plek, p de tempel 
van Justitia moest t zijn. Nu ben ik niet g 

p van gezicht en het was dien dag tamelijk mistig; 
het is misschien n te wijten , dat ik op de plaats, 

 /deern. 
 het tarnt
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 het rooic 

dorp

 waarheid in vorm, oprechtheid in 
uitdrukking der bestemming, helderheid in samenstelling 
en versiering. 

 hulpge-

bouwen

 hulpgebouwen

 ik

 dat

 Junior. 

Gewone Vergadering, van

 A.

 de droogmaking der Zuiderzee. 

 A.
 A.

Afdeei.inc Amsterdam. 
Vergadering van

E . 
'S-Gkavf.nhac;e  Arti et 

1

2°'

1

 11.
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e in 1893 te houden tentoonstelling tc 
Chicago besprekende, werd de noodzakelijk-
heid van het verleenen eener  ruime subsidie 
van e betoogd tot bestrijding der 
kosten aan defroijementen der  juryleden , 
waarop hier  niet, als met de laatste ten-
toonstelling te Parijs te verkrijgen is ge-
weest , op de milde bereidvaardigheid van 
heeren tentoonstellers zou mogen gere-
kend worden. 

Amsterdam. Gelijk vorige jaren, zal 
ook dit jaar  bij  het eindigen van den cur-
sus van de Avondteekenschool voor  hand-
werkslieden alhier, eene tentoonstelling 
gehouden worden van werkstukken door 
de leerlingen vervaardigd, welke tentoon-
stelling voor  een ieder  toegankelijk is, en 
geopend zal zijn op 3 , des avonds 
van 8 tot 10 uren, en 4 en 5 , des 
avonds van 7 tot 10 uren, in het gebouw 
van de Ambachtsschool, Weteringschans te 
Amsterdam. 

— Te d zal van 15 September  tot 
15 November  1892, ter  gelegenheid van de 
viering van de ontdekking van Amerika 
door  Columbus, eene internationale ten-
toonstelling van schoone kunsten worden 
gehouden. 

. r  de Commissie voor 
de plaatselijke werken, enz. alhier  is, na 
voorafgaande beproeving, de levering van 
portland-cement voor  den dienst 1892ge-
gund aan de firma i k &  Alex. 

, te dezer  stede. 

r  en -S der  gemeente  zal, onder 
nadere goedkeuring van den Gemeenteraad, 
op Zaterdag den 121'" t 1892, des namid-
dags ten één ure, in het 

' stad huize worden aanbesteed: 

e n 

. 

A a n b e s t e d i n g . 

t maken van een Beursgebouw 
en van eene Fruitha l met bij -
komende werken op het plein 
Vredenburg te Utrecht. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 
aan het Bureau der  Gemeentewerken, Ach-
ter  Clarenburg, en zjjn aldaar, zoomede 
ten Stadhuize (Afdeeling Financiën), en bij 
de Boekhandelaren VAN N & 
ZOON op franco aanvrage te verkrijgen tegen 
betaling van ƒ6.— per  stel (van 10 teeke-
ningen ). 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
 op g 29 Februari e. k., des voormid-
j dags ten elf ure. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
; den r  der  Gemeentewerken, alwaar 
i ook nog enkele dt'tailteekeningen ter  inzage 
' liggen. 

Utrecht, 18 Februari 1892. 
 Secretaris der Gemeente Utrecht, 

E . 

Op g den 14-"'» t 1892, des na-
middags ten twee ure, zal in het

N te Amsterdam, in het 
openbaar, ten lokaal naast de wachtkamer 'i ic klasse (in-

gang vestibule) worden aanbesteed: 

van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

leveringen van alle mogelijke ornamenten 

— Allevering 2 van  Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

e militair e postduiven-stations der  Eu-
ropeesche Staten (met fig.). — e diep j 
dringt het licht in het water  door? n 
het land van k Twain (met fig.).  ' n lood, zink en koper  en vooral ook 

t sneeuwklokje (met fig.). — Een obser-!  v o o r n naar  iedere te 
vatorium op den top van den c : geven teekening. 
(met fig.). - Overeen invloed der  aard- Tegen betaling van f2.- zullen />0^  , van ƒ 0.50 per exemplaar  aan bovengenoemd 
wormen op de vruchtbaarheid van den i ™rden toegezonden: | bureau verkrngbaar  znn. 
bodem. — Natuurkundige proeven (met Catalogus van ornamenten in lood 
fig.). — Sterrenkundige opgaven. — Cor-

volgens Bestek N". 615: Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen  -

 en -
T in 7 percee-

len. g /33080. 
volgens Bestek N°. 516: Uitvoeren 

van onderhoudswerken op het 
baanvak  in 2 
perceelen. g ƒ34480. 

volgens Bestek N°, 617: Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen N -

, - -
GEEST J N 
en . 

g '20400 
c bestekken zjjn tegen betaling van f2.— 

per  exemplaar  verkrijgbaar  aan het CEN-
W der 

j  a a n n e '  te Am-
sterdam, bi) den Portier, of op franco aan-
vraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r 154. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun-
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zjjn toepasselijk de Al-
gemeene Voorwaarden der e 

n Spoorweg j  dd. .'il 
Januari ]SS5 (gewjjzigde herdruk van 23 
Januari 1S91) die bovendien tegen betaling 

e Administrateur . 

respondentie. Vragenbus. 

A 
— Bij k besluit is, met ingang 

van  Apri l a. s., de hoofdingenieur  der 
marine, adviseur  voor  scheepsbouw, A. . 

. Beeloo, op zijn verzoek eervol uit 's lands 
dienst ontslagen, behoudens toekenning 
van pensioen. Voorts zijn bevorderd: 

i°. tot hoofdingenieur, adviseur  voor 
scheepsbouw, dehoofdingenieurC. . , 
met bepaling dat hij  gehandhaafd blijf t 
in de hem opgedragen betrekking van: 

n zink. 
i'.  „  „  voor  gesmeed-jjzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. ,, ,, voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van minstens ƒ 30.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
?. W. BEAAT , 

Aan den n weg zjjn eenige 
goed gelegen N te 

, koop, zeer  geschikt voor  den boaw van nee -
chef der afdeeling , bij  het - renhuizen. 
tement van : Te bevragen bjj  den . Timmerman . 

2°. tot hoofdingenieur, de ingenieur  der, VAN , te Venloo. 
ie kl. G. Turk , met bepaling dat hij  wordt! 
toegevoegd aan den chef der  afdeeling 

l bij  het t van ; 
3°. tot ingenieur  der ie kl., de ingeni-

eur  2e kl. . F. , en 
40. tot ingenieur  der  2e kl., de adspi-

rant-ingenieur . J. . van Waveren. 
— n ë zijn benoemd tot ing. 

3e kl. bij  het mijnwezen, F. Beijerinck 
en S. J. Vermaes. 

— Aan den heer B. Wijnveld, oud-
hoogleeraar  aan de e van 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

VT 

Algemeene vergadering van aandeel-
houders der j  tot Exploi-
tatie van e Opmerker" , op g 
den 3 t 1892, des namiddags te twee 
uren, in het gebouw  Sacrum te 

 tot behandeling der  volgende 
punten: 

1'. Balans met toelichting en verslag van 
Beeldende kunsten te Amsterdam, is een! Commissarissen, benevens winst- en verlies-
pensioen verleend van ƒ 1455. [ rekening over  het aigeloopen boekjaar. 

— 1 2°. Benoeming van een Commissaris tot 
voorziening in de vacature, ontstaande door 
de periodieke aftreding van den heer P. 
VAN E E Jz., te Breda. 

3°. Voorstel tot verplaatsing van den 
zetel van de Vennootschap naar  's-Graven-
hage. 

4°. Voorstel tot het aanvragen der konink-
lijk e bewilliging tot verlenging van den 
termijn van de plaatsing der  aandeelen van 
de eo.'stc serie. 

t Bestuur. 

VACANT E . 
r  van de 

gemeentelijke gasfabriek te Apeldoorn. 
Vaste jaarwedde ƒ1200, vrij e woning of 
vergoeding van ƒ 350 en eene veranderlijke 
jaarwedde naar  mate van het gasgebruilc, 
die in 1891 bedroeg ƒ264, benevens vrij 
gebruik van lichtgas en cokes. Adressen 
op zegel vóór 12 t e. k. franco bij 
den Burgemeester. 

'A. 
Op g den 15"'" t 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek B
e levering van grindballast ten 
behoeve der  spoorbanen van 
den voormaligen Nederland-
sohen . 

e besteding geschiedt volgens § 12 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 23»'» Februari 1892 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van ƒ0.10. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) op 
den 8""" t 1892 des namiddags ten 2 ure. 

Utrecht, den 21"'"  Februari 1892. 

J . L i . , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 
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 cn S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 12 t 
1892, 's voormiddags 1., uur, in het open-
kaar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 10. 
e levering van , enz., van 
vervoermiddelen, en het ver-
richten van verschillende werk-
zaamheden ten behoeve van het 
onderhoud en den aanleg der 
wegen en straten. 

g voor  één jaar  en voor 
dri e jaren. 

Aanwjjzing zal worden gehouden op Zater-
dag 5 t a. s., 's voormiddags 1 % ure aan 
het bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize ; alwaar  inlichtingen alle werkdagen 
tot den dag der  aanbesteding, tusschen 10 
en 12 uur  gegeven worden en het bestek 
met gezegeld insclirijviiigsbilji- t tegen beta-
ling van ƒ0.60 verkrijgbaar  is. 

. &  J . , 
N VAN 

 i\ 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

 22. 

n van Parket- en Wandtegels, 
Vraag dessins enz. 

Provincie . 

Op g den 21"'" t 1892. des voor-
middags te llj j  uren, zal, onder  nadere 
goedkeuring, door  den Voorzitter, of een dei-
Leden van het College van Gedeputeerde Sta-
ten der  Provincie Zuid- Holland, en in bijzij n 
van den r  van den Provinci-
alen Waterstaat in Zuid-Holland', aan het 
lokaal van het Provinciaal Bestuur  te 's-Gl(A-

, worden aanbesteed: 
t maken van eene E 

G met aanslui-
tende , aan de 

r  poort te . 

G /75,500.-. 
e aanbesteding zal geschieden by enkele 

inschrijving, overeenkomstig j  434 der Alge-
meene Voorschriften. 

t bestek ligt ter  lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur  van Zuid- Hol-
lands 's-Gravenhage, en is voorts, op franco 
aanvrage, tegen betaling der  kosten, te be-
komen bjj  den boekhandelaar  firma -

S VAN , Spui n». 28a, te 's-Gra-
veniiagk en door  zjjne tusschenkonist in de 
voornaamste gemeenten des ltjjks . 

Nadere inlichtingen, oek omtrent de kosten 
der besteding, zjjn te bekomen bij  den -
ingenieur  van den Provincialen Waterstaat 
in Zuid-Holland, J. VAN  VEGT, te 
's-Gravenhaoe, Bazarstraat n°. 21, terwjj l 
aanwijzing in loco zal worden gehouden op 

g 15 t te voren, des namiddags 
te half twee uur. 

 Gedeputeerde Staten
Zuid-Holland, 

. Voorzitter. 
F. , Griffier. 

 en S der 
Gemeente A  zullen Zaterdag 19 t 
092, 'svoormiddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehui?.,- aanbesteden: 

Bestek N°. 0. 
t verrichten van - en 

N F N en 
van G N aan 
verschillende Gemeentewer-
ken en gebouwen, in vij f per-
ceelen. 

Aanwijzing zal worden gehouden op Zater-
dag 5 t 11. s., '» namiddags l'/ i ure, 
aan het Bureau Gemeentewerken ten Ge-
meentehuize , alwaar  inlichtingen alle werk-
dagen, tot den dag der  aanbesteding, tus-
schen 10 en 12 uur  gegeven worden en het 
bestek met gezegeld inschrijvingsbiljet tegen-
betaling van / 0.50 verkrijgbaar  is. 

. , 
, 

levert pasklaar  gekyaniseenl (rnt- en z.w ainvrij ) 
, Schuttingen, 

, , 
Vloerribbe n enz. enz. 

Complete n 

. E . G J r . , 
. 

G. W. VAN  &  C°, Arnhem 
verzenden franco, op aanvrage per  postwissel: 

Gezegelde inschrrjvingsbiljetten met cou-
verten a ƒ 0.29 per  stuk 

n volgens art. 11 
der  arbeidswet . . . 

Verhuurbiljctte n . . 
n . . 

Begrootingstaten . . 
n van 

ongelukken 

„  0.08 
 0.05 
 0.55 
 0.55 

1 0.17 

10 stuks 
) » 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

e vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du P rog rès 35. 

J . . P . J A N S E , 
t 364 

, 
levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkoelingen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , Wanewik, 
Elkvkiiult , Eynkil en Wirbo. 

Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 
tc Wolgast en Berlijn. 

welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

 T . 
e ondergetcekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-

veren *  P o r t l n n d - C o m e nt in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prijzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
Contractanten der  gemeente , t 1892, 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

Portland-Cement Fabrik , vorm, , . 

Architecten, Aannemen, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zinkwerkers , Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

a l s v o o r b e r e i d i n g v o o r h e t V a k t e e k e n e n, 
door  «. 4.  Architect en r r  Onderwijs te Tiet. 

t belangrijke werk is o. u. zeer  aanbevolen door 
t - W e e k b l a d 

en de : 
S. A Az., r  van de Ambachtsschool te

. . G. , r  der . B. School te Zutphen. 
J. A , r . 0. teekenen te 's Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.60. Uitgave van . S te Tul. 
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Bekroond op vele Tentoonstellingen. 
m 2 0 0 a t t e s t en T a n o v e r h e i d s p e r s o n en en g r o o t e f i rma ' s . 

 1000
n d : 

g zonde dakbeschot. j k van n met . 
Eenvoudigste e met en zonde dakbeschot. ' van , Gevelbekleeding', 

g de e van t n daken (tegen lekken), enz. enz. 
g met e e voo d en , 

s en n te  beschikking. 

Uitvinde  en eenige : 

t en p voo  Nederland en , 

. , Amsterdam,  m* . 

E  va* 

en e 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel - en n vloeren, Gangen, , 
Brug - en , Betonfundeeringen enz. 

Voo  inlichtingen gelieve men zich te n aan E L AS-
E Y L d . , e Wijn and k ink, kame  en 1(1, Amsterdam 

en voo  Arnhem bjj den . Or. S C.Ozn., t F 62 te Arnhem 
 W. N S 

van Staal of van t n sinds 1860 onde
e d doo den uitvinde en t 

, . 
 Agent voo  Nederland en  T. G. T , . 

J . W . N - G o u d a . 

, , . 

s Attesten 
. 

s . 

en g 

e e vestigt de aandacht 
op z.jjne g voo , 
bjjzonde geschikt voo  de e van 

, Teekeningen en/., van . n 
eu ; op die voo -

 voo  de e van n en 
, ook van Teekeningen voo -

ken enz. ten dienste van . s en op 
ijjne  voo . -

, alles tot de minste . 
n met n van , 

n op franco e s toegezonden. 
O. . 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

van d gegolfd . 
Catalogussen, n en n -
den t doo den l Agent voo

Nederland en
T. Or. T , . 

t 402 

VOOE 
S t o o m - , , -

e n . 
VOO

E N Z . 
Vraag onze geïllustreerde bro-

chure en referentielijst. (2) 
 dan 100 alleen in d geplaatst. 

Gedrukt bij  0. W. van der Wiel &  C'1., te Arnhem. 

E G N». io. G 5 T 189? 

 F. W. VAN T JGz. 
s voo e en e van het Weekblad en : 

u van  Opmerker, t 28, Arnhem. 
u de e van Architectura et Amicitia 

. E JONG  en L J E . 
Stukken, deze e , te n 

t 40, te Amsterdam , 
en al, wat de e van het Genootschap t aan den 

l,le , n , te Amsterdam., 

A.V'.W.( 
T /2.2S pe 3 maanden of we!, bij g eu 

o toezending, zes gulden oe . Voo  het buitenland (de landen de
) /7.50 en e f%—, beiden bij . 

, ad 20 cent voo eiken l e en 10 
cent voo een , n tot d aangenomen. 

Afzonder  Nommkrs, bij contante betaling ad 15 cent pe stuk 
en 25 cent pe plaat, te bekomen aan het u van  Opmerker te 
Arnhem en bij den t Jon. G. Stkmler  Czn., -
handelia te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. Tot d is gekozen de hee A . Salm 
. te m (in plaats van den hee Jan 

, die als zoodanig heeft bedankt). 
2e. Tot  is gekozen de hee A . Salm . 

(als . 
3e. Tot d van het Genootschap is benoemd 

de hee Jan . 
Namens het Bestuur: 

e , 
C. VV. Nijhoff . 

A ET . 
967e gewone Vergadering van Woensdag 2  1892. 

e , de hee Jonas , opent 
de , a de notulen de e bijeen-
komst n n en . e -

n bevatten o. a een n van 
den hee i , n deze mededeelt dat 

e bezigheden hem n de functie van 
s te blijven ,  hij zich 

genoodzaakt ziet als zoodanig te bedanken. 
Een t van de maatschappij i et Amicitiae" 

hield in dat, doo  het benoemen van den hee . W. 
g te e tot s 

voo  de afdeeling Schoone n op de aanstaande 
g te Chicago, het gezamenlijk aan-

n eene , j ook het Ge-
nootschap zich had aangesloten, g als -
bodig kan n beschouwd. 

Aan de e d nu gesteld de g van een 
d in plaats van den hee Jan , die 

als  van het Genootschap heeft bedankt. j 
de keuze van twee candidaten g de hee A . 
Salm . dadelijk de e , l 
bij eene g voo  den tweeden candidaat de 
hee G. van l als zoodanig d gekozen, l 
de n . G. Jansen, W. t Cz. en l 
J. de Jongh iede eenige stemmen op zich -
den. j de eindstemming d de hee A . Salm . 
met e d van stemmen tot d 
gekozen. p volgde de keuze van een -

, die doo  de g uit het  moest 
n benoemd. j stemming bleek dat de hee

A . Salm . g van de g 
stemmen op zich , zoodat deze tot -
zitte  van het Genootschap was gekozen. e hee J. 

l g 4 stemmen, de hee J. A . van de
Sluijs Vee  3, l 1 stem in blanco d uitge-

.  de hee Salm niet te g aan-
wezig was, stelde de  voo  genoemden 
hee zoo spoedig mogelijk met zijne benoeming in ken-
nis te stellen en k hij de hoop uit, dat de hee
Salm genegen mocht zijn haa te . 

e  neemt a het d om de 
n van den n , den hee

Jan , in g tc . j schetst 
de uitnemende talenten van den hee , én als 
kunstenaa èn als t van het Genootschap , en 
wijst p hoe hij zich steeds met de belangen de

g d heeft. n bloei, n 
het Genootschap zich mag n en den goeden 
naam, die het in de bouwkundige d bezit, heeft 
het dan ook voo  een t deel aan zijn talentvollen 

 te danken en allen zullen het, zegt -
, met hem eens zijn, dat de hee Jan  een 

van de eminentste  zal blijven, die aan het Ge-
nootschap hunne n hebben gewijd en die wij 
ons steeds zullen , wannee de geschiedenis 
van het Genootschap aan onze oogen . 

t  heeft dan ook met algemeene stemmen 
besloten aan de g het l te doen om 
den hee Jan  tot d van het Genoot-
schap te benoemen en twijfelt e  geen oogenblik aan 
of dit blijk van e g zal de algemeene 

g de g . t een da-
d applaus e deze zich met dit -

, zoodat de hee Jan  tot d van 
het Genootschap was benoemd. 

s kwamen de in 1892 uit te n 
n in behandeling. Na stemming n uit 

de doo  het e en doo  de leden 
aangevulde s van n de volgende vij f ge-
kozen: E e ne e , eene_ 
m o n u m e n t a le g o v e  den A m s t e l, 

i ' -j 
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e van gesmeed , een h o o f d v o o
een aan b o u w k u n st g e w i jd w e e k b l a d, een 
m e u b e l s t u k. 

Aan het d n deze -
n te , dc n vast tc stellen en, 

in g met de Commissie tot behandeling van 
bepaalde vakken cn oplossing van , de -
ma's op te stellen. 

e  stelt p de g of het niet 
wenschelijk is het Genootschap op tiet aanstaande 

s de j tot g 
de t officieel te . e hee

. G. Jansen t , of het Genootschap dan 
eene officieele uitnoodiging n heeft. 

e t ontkennend, maa gelooft 
dat officieele uitnoodigingen bij e n 
niet n toegezonden. j zou het echte wen-
schelijk vinden het Genootschap e d 
te zien. e hee Jansen meent dat eene g 
als li d van het s e g is, t 
Genootschap li d van de j is en dus als 
zoodanig zich s van zelf kan laten -
digen.  stelt m voo  het al of niet bij-
wonen van het s aan het , dat het Ge-
nootschap als li d , ove  tc laten, 

e de g genoegen neemt. 
Wegens het e uu t de e 

van den hee C. W. Nijhoff niet gehouden en sluit 
de , niets mee aan de e zijnde, de -

. 

(A . et A. ) T E N . 
(ben studie). 

(Vervolg cn slot van pag. 73.) 
n wij thans de e van het einde 

de e eeuw, die van 1789, de bloedige begin-
lette  van een nieuw hoofdstuk in de e -
geschiedenis, een hoofdstuk dat de menschheid, deze 
geheele eeuw a l, bezig is vol te , en wellicht 
even k zal maken als dat de  stichting van den 

. 
e n (') de , in de kunst zoowel 

als in de politiek, kan men , eenvoudig doo
eene e beschouwing de  feiten, óf, doo
doo  te n in de e lagen de  samenleving. 

Want de s zijn als de oceaan; zij hebben 
e e , die nu eens met 

geweld , dan zich matigend, aan de 
e slechts een flauwe afspiegeling van e 

beweging geven, woeste bewegingen die ontsnappen 
aan het geestesoog van den onwetende, maa helde
en duidelijk zich n aan iede die zoekt en 
nadenkt. 

Op het e gezicht schijnt de Louis X V n 
te zijn uitsluitend als e tegen het n 
onnuttige , dat een t deel de n onde de 

g van k X V . e e 
bestond dan ook , maa een diepe bl ik , 
minde , doet ons bij de s de

g den invloed n van die -
zeesche , die de oude maatschappij geheel cn 
al naa eene e g meesleepte. 

e g wekte in de kunst de teekenen van den 
nieuwen geest op, die de diepste diepte de  oude maat-
schappij , cn haa het leven kosten moest. 

e Louis X V t zich l doo  een mee
algemeene  tot de antieken. t scheen dat 
de kunst, e de e , 
die de naastbijzijnde toekomst zou , de ziel de

Cesar ,  stijlc e génerale de 1'Archi-
tecture. 

natie wilde , doo  het algemeen gevoel te 
, en de n aan te moedigen, doo  hen 

in contact te stellen met de machtige n 
en heldhaftige n van de n de
oudheid. 

Volgende op de " de  Louis X V , was de 
Louis X V  een huldiging, t aan de Wijsheid 
en aan de , in gevolg op eene e van geeste-
loosheid en wansmaak. t was de g de

e na het feest. 
 dikwijls, te laat of onvoldoende toegepast, 

n deze " de , in 
plaats haa tegen te houden. e g de  kunst, 
onde Lodewijk , had in d denzelfden onze-

n pas als de politieke , uitgelokt doo
dien ongelukkigen , en alzoo dezelfde kansen. 

t zou zee t zijn eens na te gaan , hoe 
de mannen de  politiek en de n evenwijdig naast 

, met dezelfde middelen en op dezelfde wijze, 
naa hun doel . Noch de politicus, noch de 

, n doo  tot in het . e een gaf een 
e afspiegeling van den , en de kunst e 
w het  uit van de maatschappij, e 

zij . j beiden n de bedoelingen uit-
stekend , maa de ongeschiktheid, zwakte en -
heid n , en n d op alles. 
Telkens zag men het n naa het goede, maa
nooit zag men de wetenschap voldoende, of de wi l 

k genoeg, om al de heilige plichten te . 
t scheen dat men n had dien eenvoudigen 

l de  mechanica: „l a n est égale a 
Taction", en dat deze e evengoed van t is 
bij het samenstel de  sociale beweging. n scheen 
niet te willen n dat, doo  de e en 
oude kwalen van maatschappij zoowel als van kunst, 
met lapmiddeltjes te willen genezen, gelijk stond met 
aan de ziekte den tijd te geven te n , en de 

s k en k te doen , — 
men weifelde, men , en in dien tusschentijd 
stapelden zich de elementen van den n m 
op aan den , tot eindelijk, aan den n 
en n hemel, de bliksems n van de 

e . 
Aan de actie van het ancien , e de 

e van den . 
n in de politiek volgde d op den d 

van despotisme en adel, d van de d 
en van de massa. 

n dc maatschappij d de g van eene 
klasse van , ontwikkeld, elegant, d 
en , d voo  het beeld van eene volks-
massa , , enthousiast en . 

n de kunsten was het t niet . e 
" en het „Ca " n of -

, met hunne luidklinkende cn e 
galmen, de lieve chansonnetten van de s en de 
Lisettes; de landelijke modellen en de s 

n ten naastenbij van de s , of zagen zich 
e in e n , als „Léonidas en 

" of in , zooals in „l e t 
du Jeu de " ; l in dc  de eigen-
zinnige n en lijnen, n uitsluitend de e 
en gebogen lij n had , , g 
en stijf , alsof de wijsheid van passe en liniaal 
moest volgen op de dwaze bewegingen van een al te 

j potlood. 
e Louis X V  behield het midden tusschen twee 

; noch de e fantasie en e 
d van het , noch de e 

stijfheid en e k uit de tijden de -
bliek en van het . 
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n gevoelt e  integendeel een gemakkelijk zich 
bewegende hand in; — maa m al de goede 
eigenschappen deze g niet een lange leven -

n , — m zij zoo spoedig met die oude 
e en e , welke  laatste oogen-

blikken zij nog de noodige ee had bewezen, moest 
n ? 

t d p is gemakkelijk. 
n de kunst als in de politiek, wilden dc s 

van het einde de  achttiende eeuw, te veel aan de 
antieken ontleenen , en zagen zij de dingen van hun tijd 
niet , niet eenvoudig genoeg. Zij kenden 

n al heel slecht dc e antieken. n 
k is men heden nog pas k n tijd 

bezig den g en het  van den godsdienst, 
de wetten en instellingen de e en e 
maatschappijen te .  men geloofde de 
antieken te kennen. n e hun heldhaftig 

, en wilde dat , zonde te -
pen, dat dit e de  antieken uitsluitend bestond 
ten koste van alle individueele . n ontleende 
zelfs aan hen het p van individueele , die 
zij echte nimme hadden gekend, en die zij zeke als 
goddeloos van zich hadden gestooten, zoo men hun 
die had kunnen aanbieden. 

e kunst de  ouden was evenmin in g 
met het genie van onzen tijd, en omdat de antieken 

n hebben nagelaten, g 
omdat n kunst en geest ineenloopen, meende men 
dat het voldoende was hen te , omalgeheele 
voldoening te kunnen schenken aan het esthetisch 
gevoel en d aan de neigingen van een 

n geest. 
e achttien eeuwen van het m en de 

j van nieuwe geslachten konden niet, zoo 
meende men, , het heil de  kunst te zoeken 
in een bijna slaafsche navolging de  antieken. 

Tijdens de k is, bij de dwalingen eene
halve , zich een t komen voegen, 
al zee ongelukkig voo  de mise-en-scène, en die te dik-
wijl s de plaats in beslag nam van den n en 

n eenvoud van t en ; — n 
en Cincinatussen n in de clubs, — de 

n n hunne bliksems midden iu 
de , — mooie n wandelden, 
ontkleed „a 1'antique", in de tuinen van de ; 
de s n zich in legioenen, de e 
adelaa g een plaats op het vaandel, en de pijlbun-
del van den consul e de gebouwen; die geheele 

, al die zaken, geleend van de dooden, zij 
n echte niet geschikt t en gezondheid aan 

de levenden te schenken. 
e maatschappij van het einde de  18e eeuw d 

geleid doo  twee , n de eene met 
d tot den g leidde , maa n de 

, steunende op een ve , en n g 
zoekend uit e illusies en dwalingen, te machtig 
en te veel afwijkend van den weg de  toekomst was, 
en uit dien hoofde geheel en al de beweging voo  een 
juiste ontwikkeling van de e maatschappij, onde
een g g van , Socialisme en 

, e en tegenhield. 
e nieuwe en e  tot de mid-

deneeuwen , op eene wijze, dat  het evenwicht 
tegenove de e passie voo  de antieken 

d d , heeft k n tot de g 
de  zienswijze, en heeft den vasten d 
gelegd, p de n de  toekomst zullen bouwen. 

Thans is een nieuw politiek en sociaal k in-
. e maatschappij is d op het algemeene 

, en niet op het t van enkelen; zij zoekt 
haa heil in dc e en in de , niet in 
den ; de kunst van deze maatschappij zal zich 

 moeten n Zij zal zich moeten wenden 
tot het gevoel van het algemeen , niet tot dat van eeni-
gen ; zij zal steun zoeken bij dc wetenschap, en de 
nieuwe n benutten, geschapen doo  de 

, in plaats van eene e te volgen, en nut-
tige hulpmiddelen te ; en eindelijk zal zij 
zich n tot het levend gevoel de  Naties, in plaats 
van uitsluitend de oude s te volgen, diq haa
alleen voo n en ingewijden  maken. 

e ideeën die wij zien ontstaan, die wij zien , 
en die g geven aan k en Socialisme, wij 
vinden ze g bij de kunst. e t niet mee

t doo  eene , e be-
schaving; zij gaat niet mee gebukt onde de macht 
van een fanatiek geloof; zij t niet mee d 
doo  eene e godsdienstige , maa heeft 
zich, ah de geheele samenleving, van al deze banden 
losgemaakt, en, zich de g bewust, welke zij te 
volgen heeft, t zij , d naa
datgene wat het Socialisme poogt te : de -
hetfing en g van het . 

e mensch, niet als een deel van het e -
k , maa de mensch als een geheel, als een zelf-

standig , j van n ; 
g voo  de onafhankelijke ontwikkeling van 

s beste eigenschappen; 
. . . . liefde voo  het e en hooge in de menschen 

ziel; 
. . . . en de g van het " 

(A . et A. ) L 
V O O N T E . 

n de bovenzalen van de ambachtsschool aan de 
s d deze week eene tentoonstelling 

gehouden van het k de n van den nu af-
geloopen . 

Een globaal t van het e doet al 
dadelijk zien, dat het a t het e jaa
is ; voo s is nu ook de gelegen-
heid opengesteld s te ontvangen; evenzee is 
het de Commissie mogen gelukken een h -

n docent voo n aan dc g 
te . 

e flink e details van k nemen 
eene e plaats in en zijn ook zee beziens-

; e  is s weinig, n dit niet gezegd 
zou kunnen . e n kennen blijkbaa  het 

e geheim, het s zoodanig in te , 
dat de n zich met t en ziel aan hun k 

. 
Evenals bij gelegenheid van de e tentoonstel-

ling deze g zagen we met voldoening de niet 
alleen duidelijke en e details van het -

k ,  ook het meubelmaken d , 
maa ook de e n en goede -
dingen . 

e eene e collectie machineteekeningen 
en - en , t l het teeken-

k de s de aandacht; die smaakvol ge-
e n zijn t ge-

schikte n om goede n van , 
m en compositie ingang te doen vinden. 
e hie  tentoongestelde n van den -
s geven den , dat het s in goede 

handen is. We meenen dan ook den  , den 
hee Jelsma, en zijn staf geluk te mogen wenschen met 
het n succes. 
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(A.etA.) G " 

n de kunstzaal van het a is door  de Ver-
eeniging "  eene kleine tentoonstelling ge-
opend van liet werk harcr  leden. n vindt er  schil-
derijen, schetsen, eenig beeldhouwwerk, benevens een 
paar  bouwkunstige ontwerpen. 

l de Vereeniging uitsluitend schijnt te bestaan 
uit jongere beoefenaars der  beeldende kunsten en men 
dus allicht iets zou venvachten in den geest van het 
werk der  „Vingtisten "  of van de jonge b in 

n , zoo bemerkt men toch bij  de beschouwing 
van het ingezondene al spoedig, dat in dezen krin g 
het zoeken naar  nieuwe wegen minder  dan elders aan 
de orde is. Werk, als het hier  tentoongestelde van 

e Smith, zou op iedere expositie een goed figuur 
maken. Bijzonder  werden wij  aangetrokken door  de 
studies en waterverfschetsen van i Wouters te 
Amsterdam; zijn habielc teekenmanier  verraadt veel 
talent; van S. n uit n g vermelden wij 
een zonnig landschap uit e en een bloemstuk, 
beide uitmuntend door  fraaie kleur. Verder  zijn de 
aquarellen van Arntzenius, eenige dierstudies van A . 
e Gras; de teekeningen van . . Cretier, de pen-

teekeningen van Jan van Oort en van J. Gebhard, 
benevens de sculpturale studies van A . k , in 
verschillende opzichten eene beschouwing overwaard, 
zoodat we onzen lezers een bezoek aan deze tentoon-
stelling ten zeerste kunnen aanraden. 

(A.etA.) N . 

Een onzer  ijverigste medewerkers, die ter  vervulling 
van een hoog ambt naar  elders werd geroepen, zendt 
ons onderstaand stukje als afscheid en herinnering aan 
de zoo zeer  gezochte n 

. 

Athene,  1892. 

Baque heeft gelijk; als je ziet dat de wagen van 
het spoor  wil , dan moet je naar  den rem beginnen om 
te zien. Och, och , wat zijn de tijden veranderd. Als 
ik me nog bedenk hoe rustig ons wagentje voortgleed, 
zachtjes zonder  horten of stooten, je kondt er  een 
dutje in doen, zonder  onverwacht opgeschrikt te worden. 
En dat vertrouwen, dat de menschen in je stelden, dat 
het wel goed zou gaan, ze dachten er  niet aan eens 
naar  den weg uit te kijken , de rails lagen als onder 
een reitje. r  het personeel was dan ook in den 
haak, daar  niet van. Eigenlijk reden we altij d met 
twee wagentjes naast elkaar  en op elk hadden we een 
koetsier. Er  was toen nog zoo'n derde wagenmenner, 
die de zweep vasthield. e sprong van den eenen 
wagen op den anderen om de beestjes in gelijken draf 
te houden, want als je zoo voortdurend de leidsels in 
je hand moet houden, dan wordt dat wel wat eentonig 
en dan is zoo'n aanjager  nog zoo gek niet. r  wat 
gebeurt er. Terwij l we daar  zoo op ons gemak zitten 
te praten over  koetjes en kaltjes, zien we op eenmaal 
onzen aanjager  maar  altij d van den eenen wagen op den 
anderen springen, we wisten ten laatste heelemaal niet 
meer  waar  hij  eigenlijk met zijn beenen stond en daar 
begint hij  me de beesten aan te zetten, dat hooren 
en zien je vergaat. Nou, als je als rustig cn wel-
denkend burger  zoo in eens uit je zalige tevredenheid 
wordt gehaald, dat is niet prettig. We kijken dan 
ook eens door  de ruiten en houden mekaar  aan de 
hand vast, want de wagen stootte als de weerga. r 
zien we op den hoek van de straat een groot gebouw, 
dat al nader  en nader  komt. e drommelsche aan-

jager, wat wil die toch. Nou gaat hij  me zoowaar 
op zij  van den bok staan, met zijn eene been al buiten 
boord. r  neemt hij  een zetje. Zoowaar, hij  springt 
van den wagen net voor  de deur. r  gaat ons in 
eens een licht op. We hadden er  heelemaal niet aan 
gedacht, dat de slimmert er  al meermalen op gezinspeeld 
had dat hij  daar  zijn intrek dacht te nemen. m 
joeg hij  dus zoo als een bezetene. Niet om ons 
wagentje vooruit te helpen, maar  alleen om wat spoe-
diger  thuis tc zijn. Jan, die op den bok stond, keek 
eens even om en zag den stumperd met een bebloede 
neus liggen. j  was bij  ongeluk even vóór de deur 

j  van den wagen gesprongen en met zijn neus tegen den 
muur gekomen. Nu, hij  zal wel bijkomen , dachten 
we, en we reden maar  zonder  hem verder. 

r  waren er  toch een paar, die nog medelijden 
 met den vent hadden en die wilden er  ook uit. t 
was nou wel wat jammer, want zij  hadden bij  hem 
op den bok gestaan cn goed uitgekeken en de paarden 
gevoerd, maar  ze wilden van geen schikken weten en 
daarom hielden we dan maar even op en lieten ze 
kalm uitstappen. Jan lei de zweep op de paarden en 
voort ging het, de andere wagen weer  naast ons. Nu 
moesten er  natuurlij k een paar  van ons naar  buiten, 
maar  prettig was dat niet, want de wind woei je vlak 
in je gezicht en die andere wagen maakte het ons ook 
niet makkelijk ; want als de rails soms wat nauw bij 
mekaar  lagen, dan mocht de drommel weten hoe je 
de tuigen uit elkaar  hield, maar  goed of slecht, het 
ging dan toch. k herinner  het me nog als den dag 
van gisteren. We dachten, jongen, jongen, nou zijn 
we dien aanjager  kwij t en die andere snuiters waren 
toch ook niet mal, als dat maar  goed gaat. We ver-
trouwden echter  op Jan, den koetsier, en begonnen 

J erover  te denken wie naast hem zouden gaan staan. 
r  dat liep toch beter  af dan we gedacht hadden. 

r  had je vooreerst Baque, diezelfde van den rem, 
die nam de zweep in de hand. n die andere, die 
bij  het geval nogal lawaai had gemaakt, die ging naast 
Jan staan om den weg te verkennen. En dan nog een 
paar  om den bok vol te maken. 

r  Baque bemoeide zich in 't geheel niet met 
den bijwagen, zooals onze eerste aanjager  dat had ge-
daan. j  sloeg onze eigen paardjes genoeg om de 
ooren , dat ze huppelden dat het een aard had, maar 
als ze dan ook eens op zij  sprongen en vlak voor  den 
anderen wagen terecht kwamen, dan had je het lieve 
leven gaande. n reed ons karretj e voort; binnen 
dutten we zoo langzamerhand weer  in. Nou zou ik 
nog vergeten te vertellen, dat we dien andere ook al 
weer  kwij t raakten, want die moest een anderen kant 
uit en toen dacht ik , t ik dan maar  op zijn plaats 
gaan staan. Bovendien wou ik toch eigenlijk den weg 
ook wel eens zien, want ik had, om je de waarheid 
te zeggen, al zoolang binnen zitten dutten, dat ik er 
stijve beenen van kreeg. 

k was eerst wel wat bang voor  Jan, want die stak 
zoo hoog boven me uit, dat ik me erg klein voelde, 
maar  dat viel toch mee, niet dat klein voelen, maar 
dat naast jan staan. Want ik wil het hier  tusschen 
ons eerlijk bekennen, Jan was een beste vent. j 
liet de leidsels wel eens wat los hangen of gooide ze 
heelemaal op de paarden, of trapte je op je teenen, 
(want Jan had vreeselijke groote voeten) dat je wel 
een raar  gezicht zou willen trekken, maar  dat alles 
verdroeg je graag om zijn goeie eigenschappen. En 
dat moet me van mijn hart, als hij  de leidsels weer 
te pakken nam, dan had je ook schik in hem. n 
voelde je je groot, omdat je naast hem stond en dan 
reed het wagentje ook wel zoo mooi als je maar  ver-

 langen kon. 
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Bijvoegsel van E  1892 N'10. 

Nou zou ik nog een heeleboel ove  onze -
n kunnen , maa ik wil t zijn. 

Genoeg is het dus, om je te zeggen dat we g 
wat nieuwe s opdeden.  had je E. 
Goüt, die van de vogel-eend, je weet wel; dan . 
Goüt, die , dan . A . Gout, die een t 
heeft als de put op den g , s , 
die nog al op 's s gebeten schijnt 
te zijn, en mee . Zoo d e 
de wagen dan ook g vol. 

Nu zou je denken, dat dit volkje zich, evenals wij 
, als e en e s op de banken 

had gezet. Jawel, dat kan je , ze n 
nog niet binnen of ze begonnen al g te . 

t n de s opengegooid, die 
wij , daa we bang voo  kouvatten , netjes met 

f en s hadden dichtgeplakt. Toen be-
gonnen ze op ons wagentje te vitten. n plaats dat 
ze op de , e kussens gingen zitten, gooiden 
ze die dingen van de banken af, n e  zelf op 
en maakten een lawaai als een . En als ze 
nog maa op hun plaats n gebleven, maa ze namen 
den heelen wagen in beslag , en als je niet oppaste dan 

n ze je de teenen van je voeten.  daa bleef 
het niet eens bij. Toen ze den heelen wagen ten e 
boven gehaald hadden, begonnen ze naa de assen te 
zoeken, haalden iede zoo'n t van pompslinge
voo  den dag en haakten die aan de n vast. En 
nu begonnen ze tc pompen alsof ze de e moesten 
uitdiepen, tot het wate hun langs het gezicht liep. 
Gelukkig gingen we net eene helling op en de beestjes 
hadden moeite om het e t te . k 
dacht dus, nou, ze mogen daa binnen wat g 
zijn en niet veel t voo  je voeten hebben, maa
ze helpen het wagentje intusschen mooi boven . 

 Jan scheen het toch minde te bevallen, en dat 
kan ik me wel n ook. Want als je zoolang 
de leidsels hebt gehouden en de beestjes zijn de helling 
altijd , dan kan je moeilijk n dat 
e  een paa komen, die je zoo w het k uit de 
hand nemen, al is het voo  den wagen ook nog zoo 

. Jan begon dan ook al  en
te kijken en toen op een kee een van de n 
den slinge niet goed had , pakte Jan hem 
beet (den slinge altijd) en k hem . 

Toen had je het spektakel aan den gang. t zou 
de pompmajoo wel eens willen zien, dat iemand aan 
zijn slinge kwam; e had niemand het , 
dat was iemand in de oogen van de n en l 
van den jongen, die naast den wagen liep om de assen 
te , n enz. enz. Nou vonden 
wij zelf het ook wel wat , maa Jan had nu een-
maal vuu  gevat en wilde van geen e weten. En 
toen hij zich dan ook f had opgewonden, pakte hij 
de leuning en g van den v/agen. 

t was , maa het was nu niet . 
n n we boven op de helling gekomen 

en konden den nog af te leggen weg eens . 
t gaan we naa beneden, dan wee , dan 

, en zoo maa . En de s n 
maa . . Goüt heeft e  zijn jas al vast bij uit-

. s het dus wonde dat we, nu we den 
g afgaan, naa den m n om den wagen in 

het spoo te houden. s het wonde dat ik eens naa
het n ki jk , waa e staat (ik had nog 
zoowaa n te n dat e e  niet goed 
mee tegen kan den wind van n te n en nu 

p staat; Junio  staat nu ) om uit zijn -
ken te lezen wat hij van de t denkt. e 
staat e  zoo kalm met de hand aan den m om den 
juisten gang te houden, dat ik maa d wee

t zie of e  ook steentjes tusschen de s liggen, 
't Zal me eens n wie Jan nu zal . 

Tot ziens. t. a. t. 
Papamichalopoulos Sr. 

d en t voo  den 
s en . 

J E T . 
t koo  de k te t is een schepping 

uit de tweede helft de e en het begin de
e eeuw. n weet niet, van wien het plan 

afkomstig is. e , die een g 
met zee ondiepe kapellen , is gelijk aan dien 
van de l tc , zoodat wellicht een 
kunstenaa uit de Zuidelijke n de -
pe  geweest is. e details zijn zee edel en -

n aan de beste n de e Go-
thiek. l de s van de n nog 

k eenvoudig behandeld zijn, n -
entegen de , luchtbogen en s van 
het hooge koo  een n m van . 
Onze s n zich zeke nog den , die 
voo  een tiental n d d ove  de , 
of de n al dan niet doo  tentdaken moesten 

n afgedekt, welke , o. i . , doo  den 
bekwamen  Nieuwenhuis in ontken-
nenden zin d is. Voo e n 

t s k n wij naa de 
e g van Lübke's , 

in 1889 doo  de j Elsevie uitgegeven en 
naa pag. 122 van den n g van dit blad. 

A . W. Weissman. 
G "  TE . 

Gewone Verandering, van
Na opening dezer  vergadering werd de heer  P. du u Fzn., 

bouwkundig ingenieur  te 's-Gravenhage, na ballotage als lid 
der  Vereeniging aangenomen. 

g werd gedaan dat de heeren W. . van . 
J. A. n en B. . Vogels , als donateurs waren 
toegetreden. 

Na behandeling van eenige ingekomen stukken, verkreeg de 
heer  J. lirouwer  het woord, tot voortzetting zijner  voordracht 
over  de droogmaking der  Zuiderzee. Op onderhoudende wijze, 
evenals dit door  spreker  op de vorige vergadering geschiedde, 
werd door  hem dit belangrijke onderwerp vervolgd en oogstte 
hij , na eindiging hiervan, den dank der  Vergadering in. 

e teekeningen van den nieuwen schouwburg, te Amsterdam, 
vormden de kunstbeschouwing. 

Een nieuw soort deurdringer, systeem , door  den heer 
J. . Peppink ter  bezichtiging gesteld, trok zeer  de aan-
dacht. 

G TOT G T 
TE . 

Vergadering van
e bijeenkomst werd bij  afwezigheid van den Voorzitter, 

gepresideerd door  den heer . , Vicc-voorzitter. 
Onder  de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van 

de heeren G.  Boks en Cie. te Amsterdam, waarin deze, 
naar  aanleiding van een verslag in  Opmerker van  Fe-
bruari , j.1., zich beklaagden over  het rapport, dat door  de com-
missie voor  materialenkennis over  hunne waterverf was uitge-
bracht. Zij  boden kosteloos monsters aan om de proeven op 
uitgebreider  schaal te hervatten en beriepen zich op het gunstig 
oordeel van vele deskundigen. e Voorzitter  verzocht de com-
missie de proeven nog eens tc herhalen, om te zien in hoe verre 
de genoemde firma recht tot klagen had. e Commissie stelde 
zich hiertoe bereid en hoopte in een volgende vergadering 
hare bevinding mede te deelen. 

e commissie voor  het te houden ambachts-cxamen te 
's-Gravenhage had eenige aanplakbiljetten overgezonden, welke 
hh. werkgevers ter  opwekking in hunne werkplaatsen kunnen 
ophangen. n een paar weken zouden er  meer  exemplaren 
worden toegezonden. 

Na ballottage werd met algemeene stemmen als lid toegelaten 
de heer  J. A. . 

Tot Juryleden voor  de prijsvraag «gevel van een plattelands-
gemeentehuis"  werden de volgende vijf heeren verkozen: .

, . , J. P. , J. van Gent en G. 
Nijhuis. 

i 
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r  er  geene vragen te beantwoorden waren, ging de Ver-
gadering over  tot het bezichtigen der  teekeningen van den 
nieuwen stadsschouwburg te Amsterdam. e droegen de 
bewondering der  meeste aanwezigen weg. Ook hie'.d men zich 
eenige genotvolle oogenblikken bezig met eene beschouwing 
van het prachtwerk «l'iranesi, e Altherthiimer" , inge-
zonden door  J. . de Vries. 

Behalve een vraag van huishoudclijken aard bevatte de 
vragenbus de volgende drie: 

n welken stijl en tijd is de A-toren gebouwd? Welke 
is zijne geschiedenis? 

2°. Wat is de meest practische constructie voor  een grond-
muurtj e onder  een ijzeren hek. 0111 tegen vorst bestand te zijn ? 

3°. s het beslist noodzakelijk, dat eene paallundeering be-
neden het waterpeil komt? 

Op verzoek van den heer  Switters zal het Bestuur  pogingen 
in 't werk stellen om voor  dc leden dezer  Vereeniging vrijen 
toegang tot het m van Oudheden te verkrijgen. 

e heer e Vries vroeg de meening der  leden over  een 
nieuw artikel voor  tusschenmuren, verkrijgbaar  te t 
en bestaande uit papier  cn gips. e Secretaris zal monsters 
aanvragen, om die eene volgende vergadering te kunnen toonen. 

a werd de vergadering gesloten. 

J TOT G . 
Afdeeling . 

Vergadering van
e iSie vergadering werd ingeleid door eene kunstbeschou-

wing der  teekeningen van den nieuwen schouwburg te Am-
sterdam en van het voorgebouw van het station te 's-Graven-
hage, door  de zorg van het bestuur  verzameld en langs de 
wanden van het lokaal tentoongesteld. 

e voorwerpen op kunstindustrieel gebied, ingezonden door 
den heer e te , waren vervaardigd in . 
Zij  bestonden uit een kastje, een tafel, een wandkastje en een 
étagère. e commissie van beoordeeling kon niet anders dan 
een gunstig rapport uitbrengen, doch liet daarbij  uitkomen 
dat de constructie veel te wenschen overlaat en hierin de 

e meubelen op den voorgrond staan. 
Na lezing der  notulen ging men over  tot het behandelen 

der  vragen, gesteld door  het Bestuur  der . e 
commission, die de beantwoording op zich genomen hadden, 
hebben zich flink  van hare taak gekweten, vele nieuwe en 
goede punten besproken en uitstekende conclusion getrokken. 
Enkele daarvan lokten veel discussie uit, waaronder  die van ver-
zekering van een in aanbouw zijnd huis wel op den voorgrond 
stond, en wel voornamelijk de vraag: moet de besteder  of de 
aannemer verzekeren? e meeste leden waren vóór verzeke-
ring door  den aannemer met eenige bepalingen, waardoor  ook 
den besteder  zekerheid wordt verschaft. Vele binnenlandsche 
maatschappijen passen deze wijze van verzekering toe. e 
polis komt dan op naam van den aannemer, doch wanneer 
door  brand uitbetaling zou volgen, wordt de zaak echter  in 
overleg met den besteder  geregeld, en worden hem de uitbe-
taalde termijnen eerst vergoed. 

t antwoord op de vraag «kleuren van hout"  lokte menige dis-
cussie uit. Verschillende middelen werden hiervoor  aanbevolen. 

t gebruik van suiker  en stroop werd voor  metselwerken 
aangeraden, terwij l voor  voegwerk werd aanbevolen turfasch 
door  de kalk te doen; roggebloem en zoete melk kunnen ook 
onder  de goede middelen gerekend worden. 

Omtrent het resultaat van zink, hiertelande vervaardigd, 
kon de rapporteur  niet anders dan een gunstig rapport uit-
brengen. e tak van industrie staat even hoog als die in 
het buitenland; eene opwekking en aanmoediging tot meerdere 
toepassing van het Nederlandsche zink ontbrak daarom niet. 

Omtrent de toepassing van scoria-bricks in plaats van Ouenast-
keien, werd door  de commissie betoogd dat eerstgenoemde 
straatsteen alleen in vlakke straten toegepast kan worden; bij 
opritten van bruggen of in steile straten worden ze te spoedig 
glad. Vervolgens gaf het rapport  m. nog aan dat Ben-ahin-
en Ourthekeien een goede cn betrekkelijk goedkoope bestrating 
opleveren, terwij l de granietkei voor  kleinere gemeenten zeer 
goed toegepast kan worden. 

Op de vraag «welke vloer  is voor  trottoir s met 'toog op 
water- en gasleiding de beste"  kan het antwoord kort zijn. Elke 
bevloering toch, die in zand kan gelegd worden, is zeker  de 
meest practische, en hiervoor  komen in aanmerking de ver-
schillende soorten straatklinkers en de ijzeraardtegels. 

Na dankzegging aan de rapporteurs ging de Voorzitter  over 
tot het bespreken van droogmaken van kelders door  middel 
van de waterleiding. t toestel, injecteur  genaamd, wordt 
door  spreker  op duidelijke wijze met schetsen op het bord 
verklaard, en berust op het ontstaan van luchtledig, wanneer 
het water  van een nauwe naar  een wijde buis wordt gedreven. 

e firma e Vries en Stevens te n boden aan de proe-
ven in hun magazijn te nemen; den volgenden dag maakten 
dan ook vele leden met het toestel kennis, maar  het bleek dat 
meer  dan tienmaal zooveel water  noodig was clan de hoeveelheid 
welke verwijderd moest worden. e heer e Vries wil trach-
ten een injecteur  te vervaardigen, die minder  water  verbruikt . 

. 
Tot ons leedwezen moeten ditmaal verschillende stuk-

ken worden ter  zijde gelegd met het voornemen ze de 
volgende week op te nemen. r  behoort de 
beschrijving van het Asphaleia-theater, waarvan de 
plaat bij  dit nommer wordt toegezonden. 

E . 
. e steenkolenmijnen, bekend als Ombilien-

velden op de westkust van Sumatra, — die zoolang het voor-
werp waren van een strijd tusschen de g en particuliere 
belanghebbenden, ten opzichte van de onderneming in exploita-
tie, — zullen eindelijk aan hare bestemming gaan beantwoorden. 

e g zal die exploitatie in handen nemen en naar  onze 
meening wordt zij  door  den heer , hoofdingenieur  der 
Staatsspoorwegen op Sumatra, goed ingelicht betreffende den 
weg die bij  de exploitatie zal worden ingeslagen. t is namelijk 
de bedoeling de ontginning der  Ombilienveldcn aan te vangen 
op het voetspoor  van de groote e particuliere steen-
kolenmijnen, met toepassing van al hetgeen de wetenschap en 
de practijk te dien opzichte als het meest voordeelig hebben 
leeren kennen. 

e g is erin geslaagd een in het h mijn-
gebied zeer  gunstig bekend persoon als r  aan 
de exploitatie der  Ombilienvelden te verbinden, namelijk den 
heer . Pierre, geboren te , die sedert een tiental 
jaren de leiding van verschillende belangrijke mijnbouwwerken 
in Westfalen heeft bestuurd. e benoeming van den heer 
Pierre als hoofd van deze belangrijke onderneming is ons te 
meer  welkom, omdat wij  in hem een landgenoot mogen be-
groeten en de vrees, onlangs van verschillende zijden geopperd, 
als zou het de bedoeling der g zijn geweest deze zaak 
aan een buitenlandsch vakman toe te vertrouwen, niet be-
waarheid is geworden. 

— Voor de bureel-ambtenaren van den waterstaat is eene 
belangrijke beslissing genomen. Werden zij  in het voorgaande 
jaar  in eene vaste betrekking gebracht, thans is beslist dat 
de vroegere dienstjaren voor  hun pensioen meetellen. 

Tevens wordt nog gemeld, dat aan de opzichters van den 
waterstaat eene kleine bijdrage zal worden gegeven voor  het 
houden van kantoor  aan huis. 
Amsterdam. Verschillende dag- en weekbladen hebben zich 

dezer  dagen beijverd erop te wijzen, dat hiertelande veel lang-
zamer dan in het buitenland gewerkt wordt; men had daarbij 
het oog op den tijd , dien de herbouw van den schouwburg te 
dezer  stede zal vorderen en trad in eene vergelijking met de 
vlugge wijze, waarop dit met den schouwburg te Zurich, in 
September  geopend, geschied is. 

Voegt men aan deze bemerking de mededeeling dat de ijzeren 
dakstoelen boven het tooneel te Zurich dermate doorbuigen, dat 
de ijzerwerken der  machinerie ontzet cn onbruikbaar  zijn, dan 
schijnt een weinig minder  spoed toch wel de voorkeur  te ver-
dienen; daarbij  komt, dat het zeer  moeilijk zal zijn om in het 
gebouw, dat in gebruik genomen is, afdoende verbeteringen 
aan te brengen. 

. Werd in de vorige Gemeenteraadszitting het voor-
stel van Burg. en Weth. om een gedeelte gemeentegrond aan 
de t af te staan, tot stichting van een gebouw voor 
den werkmansstand, verworpen — in de vergadering van -
derdag t werd met algemeene stemmen besloten een 
stuk grond ter  oppervlakte van p. m. s. buiten de voor-
malige Wittepoort, aan de grens der  gemeente , te 
verkoopen aan de Vereeniging »de Practische Ambachtschool" 
voor  de som van ƒ  per . 

e koopsom zal moeten voldaan worden in jaarlijksche ter-
mijnen van  terwij l van het resteerende 0 intrest moet 
betaald worden. 

e aanbesteding van de nieuwe school met directeurswoning 
kan spoedig tegemoet worden gezien, daar, wanneer  de school 
met September  niet in gebruik is genomen, de toegezegde 
Staatssubsidie voor  dit jaar  zou vervallen. 

SEie verder  het bijvoegsel. 
A 

— Bij  koninklij k besluit zijn bij  het kadaster  benoemd: tot 
landmeter  ie klasse P. Vierkant, thans  kl.; tot landmeter 

 klasse . J. , thans  klasse en tot landmeter  klasse 
P. C. Bekink, thans  kl. 

— e ingenieur  der  kl. Jhr. . d is overgeplaatst van 
's f te s naar  die te Amsterdam, en de 
adsp.-ingenicur  J. van der  Struijff , van laatstgenoemde werf 
naar  die van . 

— e landmeter  van het kadaster, P. W. G. , belast 
met den velddienst te Sneek, wordt met i  werkzaam 
gesteld voor  den ambulanten dienst in de divisie Arnhem. 

5 t 1892 E . 

— Bij k besluit is bevorderd 
tot ingenieur  voor  het stoomwezen der 
spoorwegdiensten, J. J. F. Pennink, thans 
adjunct-ingenieur. 

— Bij  de j  tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen zullen worden ver-
plaatst de adsistent-ingenieur  van den 
dienst der  tractie Gischler, van Tilbur g 
naar  het hoofdbureau te Utrecht: de ad-
sistent-ingenieur  Franco, van Vlissingen 
naar  Tilburg ; en zal te Vlissingen als ad-
sistent-ingenieur  optreden de heer  Van 
Engelenburg. 

VACANT E . 
— Civiel- ingenieur  bij  de ver-

legging van den . Jaarwedde 
 a  Adres aan het bureel van 

genoemde verlegging te 's-Bosch. 

. 

Aanbesteding. 
e architecten VAN T & N , 

te Arnhem, zullen op Vrijdag 11 t 1892, 
des voormiddags te elf uren, in het Centraal-
gebouw, te , in het openbaar  aan-
besteden : 

t bouwen van kantoorlokalen. 
met bovenwoning aan de Berg-
straat te Arnhem, voor  rekening 
van de heeren Frowein &  C°. 

e teekeningen liggen ter  inzage in het 
lokaal van aanbesteding, terwij l aanwijzing 
in loco wordt gegeven op Woensdag 1)  aart, 
des namiddags te 2 uren. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten 
kantore der  architecten voornoemd. 

j tot Exp lo i ta t ie van 
. 

Aanbesteding 
Op g den 15J" t 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N°. 163. 
t maken en leveren van stalen 
tongbewegingen en Engelsche 
wissels. 

e besteding geschiedt volgens art. 16 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 8**" t 1892 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van de n 

s te  en Breda en is 
op franco aanvraag (per  brief') aan genoemd 
Centraalbureau t van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ O 60. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  de s voornoemd. 
Utrecht, den l"™ t 1892. 

 en S der
Gemeente  zullen Zaterdag 19 t 
1892, 'svoormiddags 11'/., uur, inliet open-
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 6. 
t verrichten van - en 

N N en 
van G N aan 
verschillende Gemeentewer-
ken en gebouwen, in vij f per-
ceelen. 

Aanwjjzing zal worden gehouden op Zater-
dag 5 t a. s., 's namiddags 1',, ure, 
aan het Bureau Gemeentewerken ten Ge-
ïneentehuize, alwaar  inlichtingen alle werk-
dagen, tot den dag der  aanbesteding, tus-
Bchen 10 en 12 uur  gegeven worden en het 
bestek met gezegeld inschrjjvingsbiljet tegen-
betaling van /'0.50 verkrijgbaar  is. 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 21 t 1892, des namid-

dags ten 2 ure, zal in het Centraal-Perso-
nenstation te , in het lokaal naast 
de wachtkamer 8' klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 501: 
t maken van een verbindings-
spoor  tusschen twee draaischij-
ven ten oosten van de goede-
renloods en het verbroeden van 
het perron aan het zuidweste-
lij k gedeelte van het voorplein 
met bijbehoorende werken op 
het stations-emplacement -
den. g /'2400—. 

Volgens bestek N°. 508: 
t maken van een haltegebouw 
aan den n weg te 
den g voor  den stoomtram-
weg den . 

g /9010.—. 
t bestek N°. 501 is tegen betaling van 

ƒ 1.  en het bestek N°. 50s met teekening 
tegen betaling van f2.— verkrijgbaar  aan 
het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  aan het k te Amsterdam 
bij  den Portier, of op franco aanvraag niet 
overmaking van het bedrag aan het bureau 
Weg en Werken , r  154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in de bestek-
ken is vernield. 

e Administrateur . 

e n 
. 

Op g den 21"" t 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te Amsterdam in het lokaal 
naast de wachtkamer  Se klasse, (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 499 in twee perceelen: 

Perceel 1. t maken van een aan-
bouw aan de ronde locomo-
tievenloods op het Centraalsta-
tion te Amsterdam. g 
/ 3900. 

Perceel . t vergrooten van de 
werkplaats en het maken van 
een magazrjntje in de ronde 
locomotievenloods op het goe-
deren-stationsemplacement Am-
sterdam . 

g ƒ1200. 
t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 

verkrijgbaar  aan liet Centraal Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amster  am bij  den Portier, of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag aan 
het bureau «Weg en Werken", kamer 151. 

Aanwijzing wordt gedaan als in het bestek 
is vermeld. 

e Administrateur. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor  Ph*t*lith*gr>phle , 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l'liotoiiiico -
irraphi e voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . UitgeverB en op 
zjjne stéréotype-inrichting voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratis toegezonden. 

O. J . . 

. 
i en S der 

Gemeente  zullen Zaterdag 12 t 
1892 . 's voormiddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Geincentclmize aanbesteden: 

Bestek N». 10. 
e levering van , enz., van 
vervoermiddelen, en het ver-
richten van verschillende werk-
zaamheden ten behoeve van het 
onderhoud en den aanleg der 
wegen en straten. 

g voor  één jaar  en voor 
dri e jaren. 

Aanwijzing zal worden gehouden op Zater-
dag 5 t a. s.,'s voormiddags ure aan 
het bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize : alwaar  inlichtingen alle werkdagen 
tot den dag der  aanbesteding, tusschen 10 
en 12 uur  gegeven worden en het bestek 
met gezegeld inschrjjvingsbiljet tegen beta-
ling van ƒ 0.50 verkrijgbaar  is. 

Aanbesteding. 
? «l«"n 8*"" t 1892, des 

namiddagsten 12 ure precies, zal in het Ame-
rican l aan het n te Am-
sterdam worden aanbesteed: 

t bouwen van een Winkelge-
bouw met Bovenhuis op een 
terrein aan de t te 
Amsterdam. 

t bestek met 8 teekeningen is tegen be-
taling van / 2.50 te verkrijgen bijdeAmst. 
Boek- en Steendrukkerij  vb. , 

S & Co., n 2, te Amsterdam. 
O B. S . 

Architect. 

e n 

. 

Gemeenschappelijk station . 

Aanbesteding. 
Up g den 21'"" t 1892, des 

namiddags ten twee ure, zal in het Centraal-
Personcnstation te Amsterdam in het lokaal 
naast de wachtkamer klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 5 0 J/ 5: 

t verlengen van den los- en 
laadweg en het maken van eene 
verhoogde los- en laadplaats op 
het gemeenschappelijk stations-
emplacement te Schiedam. 

g ƒ 8800. 
t bestek is tegen betaling van ƒ1.—

verkrijgbaar  aan het Centraal-Adininistratie-
gebouw der j  aan het k 
te Amsterdam, bij  den Portier, of'  op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het lïureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan, als in het be-
stek is vermeld. 

e Administrateur . 

G 
en . 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen eu bro-
churen wordeu op aanvraag oratie geleverd. 

 lieferemen. 
Agenten voor  elke provincie ge-

vraagd. 



E . 

e n 
. 

Op g den t 1892, des na-
middags ten twee ure, zal in het

N to Amsterdam, in het 
lokaal naait de wachtkamer 3d '  klasse (in-
gang vestibule) worden aanbesteed: 

volgens Bestek N" . 515: U i t voe ren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen

 en -
T i n 7 percee-

len. g ƒ 3 3 0 8 0. 
volgens Bestek N°. 516: U i t voe ren 

van onderhoudswerken op het 
baanvak  i n 2 
perceelen. g ƒ 3 4 4 8 0. 

volgens Bestek N" , 517: U i t voe ren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen N

, -
G E E S T N 
en . 

g ƒ 2 0 4 0 0. 
e bestekken zijn tegen betaling van ƒ 2 .— 

per  exemplaar  verkrijgbaa r aan het C E N -
W der 

j  '"i n het  te Am-
sterdam, by den Portier , of op franco aan-
vraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau W eg en W e r k e n , r 
154. 

Aanwijzin g geschiedt en inlichtingen kun-
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zijn toepasselijk de A l -
gemeene Voorwaarden der e 

n Spoorweg j  dd. :i l i 
Januari 1 (gewijzigde herdruk van 23 j 
Januari 1^91) die bovendien tegen betaling 
van ƒ 0 . 50 per  exemplaar  aan bovengenoemd 
bureau verkrijgbaa r  zjjn . 

e Admin i s t ra teu r . 

5 t 1X92. 

J . W . V - G o n d a . 
, , . 

Onbrandbaar . 
s At testen Prospec tus gratis. 

E  va» 

-

-

en andere 

voor ,

, , enz. 

n N 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en (abrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland en  T. 0. T Jr. , . 

E V A N V A E S 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, 
i n groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en i jnvloeren, Gangen, , 
Brug- en , Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  A S-
E Y , Passage Wjjnan d Fockink, kamer 1» en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r . G . S C . O z n ., Beekstraat F 62 te Arnhem 

 W . P A T O N S 

Complete n 

Gebouwen en Overlappingen. 

. E . G , 
. 

N V A N 

 en
op de , Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

*  1880. G ° U ( l en e FrankfoTtT i t m 
Weenen 1880. Ams te rdam 1883. Amste rdam 1882. 

N , t . 

 VAN 
k en - en , 

G l a s m o z a ï e k , 

r  en Cementuitvoeringen. 
O p g e r i c ht 1830. 

Eenig vertegenwoordiger  voor  Nederland 

. , Amsterdam, 
t n . 335, blf de Onde Spiegelstraat. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

Overkappingen en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T . G . T J r . , Ams te rdam. 

.  - . 

r  van Z . . den . 

. Fabriek en n van n voor  wetenschappelijk gebruik. 

Bekroond voor  Waterpas-, - en andere instrumenten 
met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e onderscheiding 1879. 
, , - en , enz. enz. 

. - en , , enz. enz. 

E  EB. 

2o. het doen van voorzieningen aan militair e 
gebouwen, aldaar; ingekomen 11 bitj. , als: J . 
Veenenbos f 7384. . Schoonenberg, ƒ 7360, J. 
Nieowenburg, t 73B7, J. v. d. Elshout, Scheve-
ningen, f 7290, F. P. A. , ƒ 727», J. 
 Werd'es Jr., /'  7160, . . f 7100, . v. 

Oortmerscn, /7022, A. C. Paardekooper, ƒ6900, 
W. P. Teeuwisse, ƒ 6790, W. Franken, f 6280. 
Fam. f 7000 é overigen te . 

3o. het verplaatsen en wijzigen van eene barak 
tot verpleging van lijder s aan besmettelijke 
ziekten, aldaar; ingek. 6 bilj. , als: . Schoonen-
berg, / 1886, F. . Cliristiaanse, f 1877. W. P. 
Teeuwisse, / 1830, J. v. d. Elshout, Schevenin-
gen, ƒ 1680. . v. üortmersen, f 1675, W. 
Franken, ƒ 1544. . ƒ 1600 e overigen aid. 

Allen , 2 : de uitbreidin g der  overdekte 
schoolspeclplaats bij  de o. . school; ingek. 10 
bilj. , als: 
W. v. d. Bijl , Alfen, f 820 
J. v. Eijk , Aarlanderveen, » 7B0 
C. v. Wieringen, idem » 785 
Fl. Stapper, Alfen, » 782 
G. v. d. Wal, Oudshoorn,  777 
J. v. , Alfen,  764 
Wed. . J. , idem » 755 
Gijsb. , idem » 746 

. Gesmsm, Oudshoorn, » 737 
W. Niekerli, Aarlanderveen, » 737 

Staande de aanbesteding bij  loting gegund aan 
W. Niekerk. 
A line  no, 2 : het bouwen van een woon 

en winkelhuis, voor . J. Vermeulen; ingek. 12 
bilj , als: G. Nijhuis, f 4099, E. Eshuis, /'S998, 
F. , /'  3983, . . Spoor, f 3981, . 
Westenberg,"  f 3981, J. Fikkert , ƒ 3938, . 
Witzand /'3925, J. , f 3795, J. F.shuis, 
ƒ 3740, E'. Schotten &  Zn., /' (711, J. Grabben, 
ƒ 3731, Schreuder en , f 3677. . 
f 3954. Allen te Almeloo. Gegund. 

Breda, 2 , onder  beheer  der  genie: lo. 
het herstellen der  brandschade aan den stal» e 
affuitloods" , te Breda; ingekomen 7 bilj. , als: A. 
Verhagen, /'4275, . v. d. Velden, / 4097, A. 

, f 3963. W. J. Slechtriem. f 3957, A. T. 
. / 3949, . Bakkeren, Prinsenhage, ƒ 3937, 

Th. , f 3927. . ƒ 4200. e overigen 
te . 

2o. het inrichten van een vertrek in het hospi-
taal te Breda, voor  het verplegen van lijder s aan 
besmettelijke ziekten; ingekomen 6 bilj. , als: A. 
Verhagen, / 572. G. v. d. Velden, f 545,
Bakkeren. ivinsenhage, ƒ540, Th. , / 496. 
A. T. , ƒ 495, A. , ƒ 475. . ƒ 500. 

e overigen te Breda. Aan de minste inschr. 
gegund. 

Bergnthrnheek, 2 : het bouwen van 
eene pastorie voor de . gemeente, 
aldaar: ingekomen 10 bilj. , als: 
1. Fillekes, Berkel, ƒ 10,989 
P. Vermenden, , » 10.972 
 C. de Groot, , » 10,808.80 

W. Westdijk, , » 10 099 
J. Pinxster, Schiedam, » 9,990 

 G. Wagner. , » 9,610 
. Bontenbal, Bleiswijk, » 9,699 

8. ». Vliet, Bergschenhoek, » 9.578 
P. v. d. Berg idem » 9,375 
J. , , » 8,860 

Bergen-ap-Zaani. 2 : het verrichten 
van herstellingen en vernieuwingen aan kazerne-
gebouwen enz., aldaar: ingek. 4 bilj. . als: A. . 
v. d. Berg, f 2890, J. , ƒ 2759, J. J. 

, J 2680, . A. v. , ƒ 2625.
ƒ 2700: Allen te Bergen-op-Zoom! 

Amsterdam, 3 : het maken van een 
gebouw met kantoor, knechtskamer, woning, 
perrons, afsluithekken, twee bruggen en verdere 
daarbijbehoorende werken, op een terrein gele-
gen aan de e te Amsterdam, voorde 
naamlooze vennootschap «Vriesseveem". onder 
beheer  van den archit. . : ingek. 18 
bilj. , als: E. . , ƒ 178,000, . W. Vene-
mans, f 165,400, . Schut, f 163,990, . Cruiill' , 
ƒ 163.700. J. Voordendag, , ƒ 159,000, 
i. i. P. Thuring , f 147,000, J. , ƒ143,470. 
W. . r en Vree, ƒ 142,000, J. . Pinxter 
en . v. d. Coolwijk, ƒ 141,900, . J. , 
ƒ 139,976, . r  &  Zn., , . 

, f 139.900. G. Boon, f 187,795, Timmer 
en Furstner, / 137,572, J. . Vos Jr. en 4. Vos, 
Almeloo, /'  137,400, A. Paans, / 136,900, J. . 

, , f 129,850, G. . idem. 
ƒ 127.460. e overigen te Amsterdam. 

l (onder , 3 : 
het bouwen van 4 paviljoens en  keukengebouw 
voor de vereeniging tot christelijk e verzorging 
van krankzinnigen en zenuwlijders, onder  beheer 
van den archit. E. G. Wentink, te Schalkwijk; 

Ï ek. 30 bilj. , als: 
en J. A. , , ƒ 138,663 

€. Schiere, Boornbergum,  131,475 

G. , , ƒ 128,400 
J. Wens, Ambt-Vollenhove, » 128,000 
A. Naten, ,  127,800 
G. Varekamp, 's-Gravezande, » 127,000 
W. P. Teeuwisse, , » 126,400 

. v. d. Spek, , (met 3 
maanden verlenging), » 125,484 

Jean Stellens, ,  125,000 
J. . Paardekooper, idem  123,840 
Fokke Abei-son, Steenwijk, > 123,800 
J. Slenters, , » 123,000 

. J. , ,  122 770 
W. N. , , » 121,590 
J. v. , idem » 121,500 
J. Pinxter, Schiedam, » 121,170 
J. de Boer  &  Zn., Steenwijk, » 120.000 
P. , Utrecht, » 119,700 
J. v. d. Elshout, Scheveningen, ft  118.500 
Th. Gustenhoven Tilburg , » 118.330 
Wed. J. W v.d. Schoot, idem » 117,097 1 

Jac. k Jr., Schiedam, » 117,8401 
F. de . Zwolle, » 117,240 
E. v. d. Woerd Jr., , > 114,850 

. . , » 112,500 
J. v. . idem » 111.900 
A. C. Paardekooper, , » 110,500 
J. v. Waart, Enkhuizen, » 109,995 

. de lange, . » 109.858 

. Timmer, , » 105,880 
. 3 , onder  beheer  der  genie: 

a. het uitbreiden van het garnizoenskleeding-, 
magazijn te Naarden; *. hot maken van een . 
geweermakerswerkplaats, ten behoeve van de 
vesting-artilleri e te Naarden; ingek 4 bilj. , als: 

a. b. 
. . Jurriens. 's-Graveland, ƒ 1345 ƒ 1385 

J. . v. Asperen, Naarden, 1424 1495 
A. , idem 1403 1534 

. P. v. Wettnm, idem 1402 1560 
g 1450 1500 

Neuzen. 3 : het maken van steen-
glooiingen op gedeelten van de Oost- en West-
zeedijken (laatste gedeelte) te Neuzen, onder 
beheer  der  genie; ingek. 4 bilj. , als: 

. de . Neuzen, ƒ 12.797 

. , Zaamslag, » 12,450 
J, de Bree Fz., Boek, » 11,885 
A. Tholens , Neuzen, » 10,720 

g » 13.000 
, 3 : a. het verbouwen van het 

schoolgebouw te ; 4. het leveren en stellen 
van schoolmeubelen voor  idem; ingekomen 3 
bilj. . als: «. <
B. Slotboom, , f 3196 f 309 

. Teunissen, idem 319 
G. W. , Brummen, 250 

g 3263 372 
Gegund aan de minste inschr. 
lier  gen-u p-Zoo m . 4 , onder  beheer  der 

genie: lo. het doen van verschillende voorzie-
ningen tot het verkrijgen van meer  ruimt e in 
de kazerne het Groot-Arsenaal, aldaar; ingek. 7 
bilj. , als: 
Verbraak. te Bergen-op-Zoom, ƒ 6475 
Van , » idem » 6248 
Weijts, » idem » 6226 
Schollelaar, » idem >. 6124 

, » idem » 6049 
, » idem » 5790 

Van den Bergh, » idem » 5674 
g » 6C00 

2o. het verbeteren van blokstal 2, aldaar; 
ingekomen 5 bilj. , als: 

, te Bergen-op-Zoom, ƒ 1690 
Van , » idem » 1627 
Van den Bergh, » idem » 1549 
Bastiaansen, » idem » 1490 
Asselbergs, » idem » 1380 

g » 1300 
:lo. het maken van een buitenmanege, aldaar; 

ingek. 4 bilj. , als: 
, te Bergen-op-Zoom, f 650 

Van , » idem » 612 
Bastiaansen, » idem  649 
Gorren, » idem « 525 

g  °O0 
« B o s c h, 4 : het makenen leveren van 

dri e nieuwe brugschepen en het uitvoeren van 
bijbehoorende werken, ten behoeve van de schip-
brug over de rivier  de s te Bedel; minste 
inschr. W. E. Penning, te , ƒ 7777 

g » 8 »°0 
, 4 : het onderhonden, herstellen, 

veranderen en uitbreiden van het post- entele-
graafgebouw te Zieriksee: ingek. 2 bilj. , als: 

. v. d. , tc Zieriksee, ƒ 5297 

. C. v. d. Ende, » idem » 6237 
g > 3725 

Vcnioo, 4 : het verbeteren van de be-
staande en het maken van eene afzonderlijke 
cantine voor  onderoflicicren, aldaar, onder  beheer 
der  genie; ingek. 3 bilj. , als: 

| F. Paes, te Venloo, f 1498 
. v. Gasselt, « idem » 1294 
. v. Gasselt, » idem i 121S 

g » 1400 
e minste inschr. is als aannemer aan den . 

v. O. voorgedragen. 
e l i l . 4 : het optrekken van het ge-

bouwtje, bevattende de hulzenwasschcrij  en 
blikslagerij  in de pyrotechnische werkplaatsen te 

, onder  beheer der  genie; ingekomen 6 
bilj. , als 

. J. , 
 J. v. Vondelen, 
. , 

W. F. C. Schaap, 
W. N. v. g 
A. Schalier, 

g 

te , 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

f 1582 
« 1498 
» 1495 
» 1480 
» 1441 
» 1440 
» 1500 

, 1 : het doen van voorzieningen 
aan en bij  militair e gebouwen in de stelling 
van ; ingekomen 8 bilj. , als: . de Vries, 
/'  1842, C. A. v. Neck, /'  1769, F. , 
V' 1698. .1. F.Philips, /'  1643, C.Schagen,ƒ 1640, 
W. de Jong, /'  1580, P. Spruit, ƒ 1648. . 
Wijkor , f . . /'  1710. Allen te . 

E . 

. Voor  vervullin g van de 
vacante betrekking van opzichter  bij  den 
Provincialen Waterstaat in g zijn 
26 aanvragen ingekomen. 

. Aan den heer  A . Nug-
tcren werd, op verzoek, eervol ontslag 
verleend als opzichter  over de Gemeente-
werken. Tegen den zin van een paar  leden 
van den Gemeenteraad, werd in de zittin g 
van 25 Februari besloten, eene oproeping 
te doen voor een nieuwen opzichter. 

— e spoorwegdirectie te Bromberg heeft 
gedurende eene reeks van jaren proef-
nemingen genomen met het Thomas-vloei-
iizer van de »Aachener n Actien-
Verein. t onderzoek strekte zich over 
niet minder  dan 1706 beproevingen uiten 
leidde er  toe dat dit ijzer , in concurrentie 
met , voor  den 
bouw der  grootste spoorwegbrug in -
land, die over  den Weichsel bij  Fordon, 
zal worden gebruikt . 

— e heeren J. J. Bekker en A . . van 
Seters & C . die indertij d aannemers zijn 
geweest van het maken van de grondwerken, 
de kunstwerken, den bovenbouw, de over-
gangs- en eenige andere werken voor het 
gedeelte Staveren—Sneek van den spoor-
weg , welk werk door 
hen overeenkomstig het bestek is voltooid 
en opgeleverd, hebben zich tot de Tweede 

r  gewend, met verzoek, eene gunstige 
beschikking van den r  van Water-
staat op hunne aanvrage om uitbetaling 
van een hun nog toekomend bedrag van 
ƒ40,638, benevens dat van den laatsten 
termijn , met de renten te willen bevor-
deren. Onder de uitvoering van het werk 
bleek, dat de grond, voor  ophooging aan-
gewezen, daarvoor  ongeschikt was, waarom 
den aannemers werd gelast, daarvoor  zand 
van elders aan te voeren. e 
is na afloop van het werk door  de e 
een staat van meer en minder  werk op-
gemaakt en door  adressanten geaccepteerd 
tot een bedrag van ƒ 40638. e r 
heeft eehter  bezwaar  gemaakt dien staat 
goed te keuren, op grond dat die goed-
keurin g had moeten geschieden alvorens 
tot de uitvoering over te gaan, wat intus-
schen in casu niet doenlijk was. Noch 
de minister  Van den Bergh in 1885, noch 
zijne opvolgers hebben de billijkhei d der 
vordering van adressanten ontkend, doch 
allen hebben te kennen gegeven alleen 
wegens comptabele bezwaren niet aan 
hun verzoek te kunnen voldoen, terwij l 
zelfs de ambtsvoorganger  van dezen mi-
nister een wetsontwerp had voorbereid 
voor de kwijtin g daarvan. Adressanten 
roepen daarom thans dc tusschenkomst 
der r in. 



 & , , Leipzig 
 leveren 

hydraulische en mechanische 

Veiligheidsliften 
voor 

Personen, Goederen en Bouwstoffen enz. 
met 

positieve zekerheid tegen valongelukken. 

t 402 

, 
s 

EN 

N 
Systeem " 

n met het meeste succes ge piaatst, 

.fieit zij tegen  en waardetoo*e 
imitatie» gewaarmcAuunt. (3) 

 VAN T 
S te

stani-, Plut-, Band', - en  enz 
Steeds voorhanden 

 in verschillende profielen en lengten. 
\Ulen en gex«ten staal uit de fabriek 

van Gebr. &  Co. te Weenen, alsmede 

Bekroond op vele Tentoonstellingen. 
m 2 0 0 a t t e s t en v an o v e r h e i d s p e r s o n en en g r o o t e firma's. 

r  dan 1000 prima referenciën. 
n Nederland uitgevoerd: 

 VAN S

Waterdicht n voor  bedekking. 

, , 
n of , 

Compleete inrichtin g voor 
N G N E N . 

met geheel nieuw systeem van Bokerworkon. 
Eenig representant voor  Nederland 

levert tevens voor S als lichte vuurvaste en goedkoope constructie: 
- en , - en N in dikte van 

ï a 4 . naar  systeem . N en N systeem . 

g zonder  dakbeschot. Bjj  gebruik van roeflatten met muuraansluiting. 
Eenvoudigste houtconstructie met en zonder dakbeschot. Binnenbekleeding- van fabrieken, Gevelbekleeding1, 

Bekleeding der onderzijde van verzinkt ijzeren daken (tegen lekken), enz. enz. 
Uitvoering met langjarige garantie voor  duurzaamheid en vuurvastheid, 

** s en Prijscouranten ter  beschikking. 

e g voo  namaaksels, als: Anti-elementum, Tectolin, enz. 
Uitvinder  en eenige fabrikant : 

t en alleenverkoop voor  Nederland en , 

. , Amsterdam, ueerengraent 335. 
. 

e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-
veren . P o r t l a n d - C e m e nt in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
pryzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
Contractanten der  gemeente Botterdam, t 1892, 
aan wien men alle orde» cn prijsaanvragen gelieve te richten. 

, . 

N VOO N 
G & , A m s t e r d a m, 

 Hendrikkade 14, 
g tot het nemen van metselproeven bij  kunstmatige vorst. 
h en Chemisch Ondersoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 

Cement, ens. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

 AA  22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van TEBBE E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e dn Progrès 35. 
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A et . 

A  T E W e E N EN 

. E . 

1'hotolith.van G.J.Thieme, Arnhem. Bijvoegsel van E  1892 N"10. 

E G N" . . G 12 T 1892 

E T S A 
"Sin. "'Will i 

r . W. V A N T JGz. 
Adres voor e en Administrati e van het Weekblad en advertentiê  

Bureau van  Opmerker, t  Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia 

. E JONG  en P A U  J E . 
Stukken, deze e betredende, te adresseeren 

Vijzelstraat  te Amsterdam, 
en al, wat de Administrati e van het Genootschap betreft aan den 

Ple-Secretat is, American , te Amsterdam., 

T  per  3 maanden of we!, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 

i Postunie)  en ë ƒ8.—, beiden bij  vooruitbetaling. 
, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
Afzonderlijk e , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 

en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den l Jon. G. t CZN., Boek-
handelaar te Amsterdam. 

(A. et A.) E G 
Voo rd rach t , 

gehouden door  J. G . van Gendt . 

 eene plaat. (*) 
n Weenen heeft zich kort na de vreeselijke catastrophe 

van 8 r  1881 , den brand van het r 
aldaar, eene vereeniging van deskundigen gevormd, 
onder den naam „Asphaleia"  (d. i. een grieksch woord, 
beduidende „volkomen zekerheid in elk opzicht"), die 
zich ten doel stelde een ontwerp te maken tot reorgani-
satie van de tegenwoordige schouwburginrichtingen, 
een ontwerp van een schouwburg, geheel en al aan 
de eischen des tijd s beantwoordende, niet alleen op tech-
nisch , doch tevens op artistiek gebied. Voorzorgsmaat-
regelen tegen brandgevaar, doelmatige verwarming, 
ventilatie, acustiek, tooneelmachinerie, kortom alles, werd 
op de meest grondige wijze bestudeerd. e vrucht 
van dezen arbeid is de Asphaleia schouwburg, waarvan 
in onderstaande regelen eene kleine beschrijving volgt. 

Tegelijkertij d willen wc den toestand nagaan, waarin 
vroeger de meeste schouwburgen verkeerden en nog 
menige schouwburg zich thans bevindt, ten spijt van 
de politievoorschriften, die zoo langzamerhand door  de 
treurige ondervinding, bij  de ettelijke schouwburg-
branden der  laatste jaren opgedaan, zijn ontstaan. 

n de meeste gevallen zijn de veiligheidsmaatregelen 
zoodanig aangebracht dat ze voldoende zijn om het 
groote publiek eenigszins veiligheid te doen zien, maar 
intusschen volkomen ontoereikend om in oogenblikken 
van gevaar  veiligheid te verschaffen. Wat helpt het 
ons bijv . bij  brand, als we in de verte een olielamp 
zien branden en op hetzelfde oogenblik door het zich 
plotseling ontwikkelende kooloxydegas bedwelmd neer-
storten ; wat helpt ons dan een noodtrap of uit-
gang? n leide hieruit evenwel niet af, dat deze 
maatregelen als ondoelmatig worden beschouwd; inte-
gendeel ze zijn ter  verbetering der  bestaande toestan-
den onontbeerlijk. e zekerheid dat niemand ver-
branden zal, zal men hierdoor  nooit verkrijgen; wel 
dat niet meer zoo vele menschen zullen omkomen. 

n zou bijvoorbeeld bij  de beoordeeling van een naar 

politic-voorschriften verbeterden schouwburg kunnen 
mededeelen dat het aantal slachtoffers, bij  eventueelen 
brand, vroeger op 350 geschat, thans tot 200 wordt 
teruggebracht. Bovendien baseert zich het mecrendeel 
der  aangebrachte maatregelen op de tegenwoordigheid, 
van geest van enkele personen , doch wie kan zekerheid 
geven, dat zij  te midden van uitbrekende vlammen 
de noodige kalmte niet verliezen zullen? e in-
richting , die bij  kalme behandeling goed hare diensten 
verricht , zal door  zenuwachtig, overhaast optreden 
geheel en al weigeren dienst te doen. 

t beschilderen met onbrandbare verf, waarvan we 
in de buitenlucht of vochtige temperatuur  menigmaal 
goede resultaten hebben gezien, heeft voor het deco-
ratief minder  waarde, wij l hout en linnen tot 50' 

r  verhit worden, waardoor de verf loslaat en 
zich als poeder  over het tooneel verspreidt. 

e meeste schouwburgen berusten nog op dezelfde 
principes als die, waarnaar ze in de l l e eeuw werden 
gebouwd; alleen de onvermijdelijk e veranderingen zijn 
toegepast en dikwijl s op zoodanige wijze dat de toestand 
er  eigenlijk door  verergerd wordt. Zoo werd bijv. 
door  aanbrenging van gas, in plaats van kaarsen of 
petroleum, de verlichting beter, doch het brandgevaar 
aanmerkelijk verhoogd, doordien de schouwburg evenals 
te voren voor een groot deel uit hout, linnen en andere 
licht brandbare materialen bleef bestaan. e zaal werd 
menigmaal vergroot, teneinde den toeschouwer eene 
ruimere plaats te verschaffen, hetgeen weer  tengevolge 
had dat voor  gangen, trappen enz. minder  ruimt e 
beschikbaar  bleef; elke verandering was geene verbe-
tering. Voorts treffen we menigmaal aan dat de gangen 
en trappen zoodanig zijn aangebracht, dat ze dienst 
doen voor 't geval de brand op het tooneel of in de 
zaal uitbreekt, doch wie beschrijft de verwarring, als 
juist deze gangen en trappen het eerst vuur  vatten 
en waar  blijf t dan de menschenmenigte, daar aan de 
tooneelzijde in het geheel geene of zeer  gebrekkige 
uitgangen zijn? 

e meer en van welke zijde ook wij  de schouw-
burginrichtingen bestudeeren, des te meer  juichen 
we het ontstaan der  Asphaleia-vereeniging toe, die 
zich niet ten doel stelde middelen te bedenken, (*) e plaat werd bij  het voorgaande nomraer  verzonden. 
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geval van d menschen te redden, want waa van 
n e is, blijf t steeds de mogelijkheid van 

omkomen, maa wel de g van het -
stuk : Hoe is het mogelijk een schouwburg samen te 
stellen, zoodanig dat er onmogelijk brand in kan ontstaan. 

 is wel het e doch niet eenige 
, aan n . e tooneclin-
g op zichzelve t eveneens, speciaal voo

de , machinisten cn hen, die zich op 
het tooneel bewegen, e n op. t het 
niet menigmaal , dat een machinist van een slecht 

e g naa beneden t of dat een 
haak of l t en den een of ande doodt of 

g , dat een tooneelspele met een bal-
kon, p hij staat, naa beneden valt, enz.
de e eischen van het publiek t telkens 
eene nieuwigheid , nu volgens het eene, 
dan volgens liet e systeem ; alles hangt en staat 

s en s doo ; het bedienende l 
t  het twee-, e van , en een 

t ove  het geheel ten laatste onmogelijk, 
 het gevaa steeds . j -

wegen vinden we een goed ; op een klein 
station zal één wisselwachte voldoende zijn om de 
wissels te , ten einde den nu en dan komende 

n op het juiste spoo te n , doch op een t 
station zouden — indien bij de onophoudelijk komende 

n dit k d was ove e be-
ambten — de e ongelukken ontstaan, n 
de een dan van den ande afhankelijk is, en eene -
gissing of m van den één, ook een fout bij alle 

n kan . Eén n zou ove  al 
deze beambten geen t hebben, n m 
de stations zoodanig t , dat het -
gen van alle wissels bediend t doo  één , 
die van een d standpunt het geheele station 
kan n en alzoo in staat is, niet alleen naa zijn 

, maa ook in e gevallen naa om-
standigheden te handelen. Het streven der Asphaleia-
vereeniging is eveneens de bediening der tooneelmachincriecn 
zooveel mogelijk in handen van ièn persoon te brengen. 

n we nu uit een esthetisch oogpunt onze 
n , dan komen we eveneens tot e 

n en blijk t de g van een nieuw systeem 
niet . 

Een vluchtige blik m op de ontwikkeling de
. We lezen t het tooneel bij de -

ken het volgende: 
i den n wa  die n theils 

die Natu  selbst, theils e sie auf de  Convention. 
s Theate des s zu Athen z. . hatte zum 

e auf de  einen Seite den Felsen de -
polis , auf de n das , eine , wie 
sie  kaum je ein t haben . 

e n begannen vo  ode mit Sonnen-
aufgang. Wen in Sophokles' " des s 

 sich an die aufgehende Sonne wendete, h 
e  von eine , nicht eine , 
und ebenso h de , mit dessen g 
Aeschylos seinen „ Agamemnon", , h 
zu den , die noch in de g 

. Es ist leicht zu n , welchen k 
eine solche e n machen musste. 

n e jedoch die n auf de
Convention. e e e abgeschlossen von eine

n Wand, in welche i e sich befanden. 
Was in einen Gemache spielen sollte, spielte sich -
halb eines diese e ab. i bestand die -
kunft, dass die vom n ode de  Stadt n 
von s , die von s n 
von links. Ebenso wa  es conventionell, wenn de

, meistens des Volkes, in die a t 
, einen n s vo  de , indes 

die n auf de , dem Logeion, und die 
Götte  auf dem Theologeion. dem e des -

n Gebaudes, " 
n de middeleeuwen e dit k geheel op 

den ; een t n kwam in zwang, 
niet zoozee om het een of ande voo  te stellen , doch 
alleen om de plaats voo  de s aan te wijzen. n 
moest zijne fantasie maa laten n om zich een 

, zaal of bosch te denken. 
e uit de n e s en 

balletten in ë n g teweeg. j 
d het t gelegd in e en , 

doch op geheel e wijze als . t 
n bestond in hoofdzaak , het publiek doo

g van de e n te ; 
, vliegende , feeën, enz., 

gaven den d van ; van 
nabootsing de  natuu was nog geen e en men 
dacht e  niet aan den toeschouwe te doen , 
al was het voo  één oogenblik , dat hij zich in 
een g bevond. 

n de negentiende eeuw evenwel moet de -
schilde zoo goed als de tooneelspele het k van 
den dichte , ten einde in alle opzichten en 
kleinigheden wee te geven , wat hij (de ) be-
doeld heeft; e nabootsing de  natuu t 
hoofdzaak. e moeilijkheden t de schil-
de  evenwel bij het n naa dit doel, bij de -
mitieve g van het tooneel, dat eigenlijk niet 

s is dan een , p men niet dan 
met e moeite en omslag eene d of 
diepte kan maken. t e tooneel van het e 

f van s „Teil " bijv. kan onmogelijk -
gegeven n , zooals de dichte het bedoeld heeft. 

t tooneel stelt voo  een hoogen oeve op een s 
aan het .  de tooneelbodem 
naa n stijgt, ligt, dwaas genoeg, de l 
veel hooge dan de . Teil in een boot steekt ve
uit boven den aan den oeve staanden ; een 
paa steenen, voo  het mee gelegd, n den oeve
voo . e bocht van het , p 
Teil met n uit de bocht naa n , 
is onmogelijk voo  te stellen. 

t een g d , dan is dit ge-
woonlijk doo  een d doek,  een 
plank op jukken of , p de acteu loopt 
en duchtig op moet passen om het evenwicht niet te 

. e geheel n k zou evenwel 
zoo'n g maken, indien hij evenals in a niet 
alleen van links naa , maa ook van n naa

, hellend was. 
t e voetlicht heeft ook e nadeelen. 

j het nabootsen van invallende g bijv. ziet 
het publiek d de lampen met n en 
stooten , l dit toch evenals in -
lijkheid geleidelijk moet geschieden. 

e lampen mag men dus niet zien en bovendien 
n zij een t e tusschen toeschouwe en 
, welke laatste bijv. bij n op den bodem 

voo  't k onzichtbaa is. e k 
eindelijk is het een gelaat van n af te . 

Op esthetisch gebied dus valt ook veel te . 
Op gelijke wijze zouden we de nadeelen van ventila-
tie , acustiek enz. kunnen opsommen, maa dit zou 
ons te ve ; een iede heeft wel bij een of mee
gelegenheden de n van oude s , 
en meestal hebben we ons t met de gedachte 
dat het nu eenmaal zoo e en niet s kon 
gemaakt ; doch g de schouw-
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g minde dan eenig ande gebouw g ? t 
moet voo  een t deel gezocht n in de wel 

, doch dikwijl s minachtende opinie van het 
publiek ove  tooneel en . Wel t 

g de tooneelspele evenals iede ande als 
l i d de  maatschappij beschouwd, doch veel mee be-

t men zich niet om hen en hunne . 
Tooneelscholen, ja dat zijn de eenige n 

waa men iets voo  het tooneel kan , scholen voo
n zoekt men te ;

en voo  het tooneel, zoo denkt het e publiek, is 
men altijd nog goed genoeg. Zonde eenige e 
kennis t dus het technische , en evenmin 
als een gewone boe een stoomploeg zou uitvinden , kan 
een h machinist eene e g 
van e . 

Een aantal mannen, h ontwikkeld en boven -
dien volkomen , zoowel met de technische 
tooneelafdeeling als met de eischen de e kunst, 
hadden s lang, onafhankelijk van , -

n van den slechten toestand op het oog. e 
d gaf aanleiding dat ze zich aansloten 

en de g in het leven . 
(Wordt vervolgd.) 

(A . et A . ) E L 
T E . 

Nauwlijks is ons jongste monument begonnen zich 
aan de d s te geven en zich te gewen-
nen aan de plaats, die het in de  van de 

d is aangewezen, of het t zich met een 
e t wede op den d en 

t ditmaal bovendien de aandacht van hen, die e
tot e nog g voo  mochten blijven. 

e middelen, die nu voo e dienen, zijn dan 
ook van dien , dat ze eene nieuwe e be-
langstellenden in de zwakke zijde tasten, n. 1. het s 
belasting-betalende . 

t blijk t dan: „e  moet geld bi j " ; veel geld zelfs, 
en nu niet alleen in  zin, maa in den meest 

, en wat dit zeggen wi l is eenigszins na te 
gaan wannee we ons n hoeveel moeite het 
gekost heeft om e te n met het denkbeeld 
dat voo  den w van de e stadszaal 
ƒ152,550 noodig zou zijn. 

Na e discussies is e  toch genoegen mede 
genomen en d dit g in i 1890 doo  den 

d beschikbaa gesteld, maa nu het ge-
bouw voltooid is en betaald moet , blijk t e
voo  ƒ 2 5000 mee k gemaakt te zijn, en ziedaa
Leiden in last. 

e Commissie van financiën zag zich blijkbaa  voo
een fait accompli gesteld, althans zij e -

g j . 1. den d , hoewel met leedwezen, 
genoegen te nemen met den toestand en e goed-

g aan de g te hechten. k d 
dit maa niet zoo dadelijk gedaan en n de onte-

n zee ondubbelzinnig; e d 
dan ook besloten eene commissie te benoemen om de 

k van het ongeval nade te n en dui-
delijke  en  den toestand te n 
dan dit doo  den t was gedaan. 

t t t de duidelijke n n 
te zijn hetzij doo  of voo  leeken in het bouwvak — 
we willen het laatste , — maa dat is dan 
ook k dat e  sommige n in -
men, die voo  velen toch wat naïef zijn en e toe-
lichting behoeven. 

t t van den t begint dan 
met eene klacht ove  den g ingevallen winte
van '90—91,  met e ge-

metseld moest n om de e zaal k te 
kunnen . e kosten, n , n 
,/ '39(J.  nu t bovendien nog  f 600 in 

g t voo  het stoken te  beveiliging van 
het , g aan s we-
gens oponthoud en g a toezicht, alsof 10 niet 
te n was dat e  in den d had t zou 
moeten n om aan den n te voldoen, 

e noodig zou zijn, en 
20 de aanneme en niet de e voo  het n 
de n heeft te waken, doo  stoken enz. 

Een van de e posten is echte die de
.  was n 

ƒ 15000, met p de  kanalen enz. Aan de 
n d de g de  toestellen voo

eene g n voo  de som 
van ƒ 1 4 0 0 0; e d echte nog een g van 
ƒ 7700 besteed voo k van kanalen, -
dicht maken van den  en leidingen voo -

. 
A l s pleiste op deze wond t p gewezen, dat 

de n in s m te m 
m ƒ' 30000 gekost hebben en dat de thans gevolgde 

wijze van  — doo  kanalen — 
j wat bete is dan die, welke met behulp van een 

gasmoto tot stand t , aangezien dit toe-
stel zooveel s maakt dat het tijdens muziekuit-

n moet stilstaan. 
Zee  juist t j n dat een automa-

tische aanvoe ook veel goedkoopc is dan een me-
chanische ; de kosten zouden dan nog mee zijn op-

. 
e o van kosten wegens beschadigingen aan 

belendende , schijnt de e opzied geno-
men te hebben , althans t ƒ 3 8 00 . 

e n van het n in den m 
van buitengewoon veel oude n en , 
maakten a n noodig doo  middel van 

n koppelingen en ; j komt dat 
de n binten voo  de n te licht geschat 

, m ƒ 4400 mee noodig was voo
. 

Ook aangaande het systeem z blijk t de bouw-
meeste hie g opgedaan te hebben. e 

f doo  den agent van dit geheimmiddel opgegeven 
s bleek te laag te zijn, en het is wede de gemeente 

die moet bijpassen. 
s is eene g van nagenoeg alle 

hoeveelheden k van het hooge eindcijfe  de
; zoo t o. a. voo  mee zandsteen f 1400 

opgegeven en een gelijk g voo  mee n 
. 

A l s g t den n omvang 
van het k opgegeven, j als d 
moet dienen, het eenige s  maken 
van eene kozijnneut, wat voo  een twintigtal gelijk-

e kozijnen een k stuk n mee
heet te zijn. 

A l s k t gewezen op het n 
van den noodigen tijd om een degelijk bestek te maken, 

 alle hoeveelheden geschat moesten ; 
e blijk t die schatting steeds te laag te 

zijn geweest, althans de medevallende posten zijn t 
. 

Ten slotte ontmoeten we de g dat het in 
Leiden geen gewoonte is om een flinken post voo  on-

e n uit te , zooals bij k en 
; de e g had dan wat 

hooge gesteld kunnen n en de g 
was niet zoo in 't oog loopend geweest. 

t 1892. . 
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(A. etA.) N . 
„We l wel, wat wordt die Artis-schouwburg mooi, 

hé!"  aldus begroette me dezer  dagen een van m'n 
jonge collega's. k meende een spotachtigen trek op 
z'n gelaat te ontdekken en was dus op m'n hoede. 

k bezit geen aandeelen A . S.", antwoordde ik , „en 
de vertooningen in die soort aangelegenheden vallen 
weinig in mijn smaak, ergo t me die bouwerij  koud." 

„Ah , zoo; er  is me toch verteld dat ge uwe hooge 
tevredenheid aan den bouwmeester  hadt te kennen 
gegeven,"  vervolgde hij  met denzelfden grijn s en haalde 
tegelijk  Amsterdammer uit z'n zak, waaruit hij  me 
een ingezonden stuk van den architect begon voor  te 
lezen met een bijzonderen nadruk op de hiervolgende 
passage: 

k smaak de voldoening, dat alle deskun-
digen zoowel op technisch als théatraal gebied, die 
den schouwburg hebben bezichtigd, hun bewondering 
en onverdeelde goedkeuring nopens de constructie en 
de indeeling hebben te kennen gegeven." 

„Vin d je mij  zoo theatraal ?"  beet ik hem toe, „ot 
denk je soms dat ik alle halfvoltooide bouwwerken 
ga inspecteeren als tirailleu r  van onze uitnemende 
bouwpolitie ?" 

„N u ja, maar  'n gebouw met kolommen...." 
n of geen kolommen, ze krijgen er  mij 

niet in vóór alles klaar  is, en liefst na de invitatie-
voorstelling voor  aandeelhouders en pers. t beschouw 
ik als 'n afdoende proefbelasting. t dan alles 
goed af, dan acht ik den tij d gekomen voor  'n kalm 
en bezadigd oordeel, zooals men dat van mij , niet 
waar, hm! gewoon is. r  steigers en ladders heb 
ik voor  goed den oorlog verklaard, ik kan daar  niet 
meer tegen en het woeste schouwspel van zoo'n werk 
in wording, bederft maar  de illusie van later. Waartoe 
dient het ook als om de kans te loopen je hals te 
breken. t laat ik voor  de apostelen van waarheid 
in de constructie over, die kunnen hier  misschien heel 
wat stof tot vitterije n opdoen; maar  laat ze zelf eens 
aan den gang gaan, dan geneeren ze zich nooit om 
het waarheidsrecept naar  gelang van omstandigheden 
te wijzigen." 

t schijnt toch wel", liet zich mijn tegenstander 
weer  hooren, „dat de waarheid hier  eindelijk een her-
berg gevonden heeft. Ze staat spiernaakt midden in 
het frontispice met 'n heelen zwerm aanbidders ter  weers-
zijde, alles van portland; en een verdieping lager  kan 
je de gemetselde kolommen zien, die op haar  portland-
bekleeding wachten en intusschen 'n bespottelijke 
illustrati e van het waarheidsidee te zien geven. Ge-
metselde kolommen, ah, bah! Portland-cement! en 
alle verdere surrogaten, naar  den duivel ermee! Voor 
mijn part had je vrind Papami . . . pa .. . of hoe de 
kerel heeten mag, het heele zoodje mee naar  Athene 
genomen." 

„Jonge vriend, laat ik je even wat zeggen", suste 
ik, „d e naam van mijn beroemden vriend schijnt je 
even duister  te zijn gebleven, als de beteekenis van 
zijne wijze woorden. k wil echter  trachten in zijn 
geest en naar  de mate van uw bevattingsvermogen
zijne stellingen te verklaren. 

i en niet mooi; waar  en onwaar  zijn frasen van 
geheel relatieve waarde. Nu er  eenmaal Grieksche 
tempels voorhanden zijn en daarentegen de oude Grie-
ken niet meer  kunnen bekeerd worden, terwij l ieder 
toch toegeeft dat er  nog wel iets goeds in hun werk 
te vinden is, nu is men getuige van het vermakelijke 
feit, dat beide partijen, de waarheidsmannen zoowel als 
de idealisten, beslag komen leggen op de erfenis, 
waarvan laatstgenoemden eeuwen lang ongestoord het 
vruchtgebruik hebben genoten. 

e knappe advocaten, waarover  de waarheidspartij 
beschikt, waren spoedig gereed met een geslachtslijst 
die hare afstamming in rechte lij n van de Grieksche 
meesters aantoonde; 't voornaamste werk hierbij  was, 
om het waarheidsrecept wat te wijzigen of, beter  nog, 
aan te vullen. t bekende woord van c 
toute forme etc. is al zóó uitvoerig omschreven, toe-
gelicht en met excepties omkleed, dat niemand er 
meer  vat op heeft cn, zooals ik zeg, een handig rechts-
geleerde er  alles uit maakt wat hij  wil. 

Nu wilt ge misschien nog beweren dat de Grieken, 
evenmin als onze , ooit geportland hebben; 
dat komt eenvoudig daardoor, dat ze het edele mate-
riaal nog niet kenden. Andere stuc-bepleisteringen 
waren hun echter  uitstekend bekend en ziedaar  dus al 
een motief om het Grieksche genie ook in het door 
ons besproken werk te herkennen. k ga verder. Ge 
weet toch, of misschien weet ge het niet, dat de Grieksche 
monumenten uit den goeden tij d zijn afgewerkt met 
een angstvallige nauwkeurigheid, die onze begrippen 
eenvoudig te boven gaat. t is echter  gebeurd dat 
halfvoltooide monumenten eerst na eeuwen door  een 
kunsteloos nageslacht weer  zijn ontdekt en dat de nog 
niet behakte kolomschachten en muurvlakken door  hen 
werden nagebootst in de meening dat zij  daarmede 
slechts den klassieken smaak volgden. Op dezelfde 
wijze nu, als toen door  een misverstand de rustica in 
de bouwkundige vormleer  werd binnengehaald, zou 
iets dergelijks kunnen gebeuren, wanneer  door  een of 
andere catastrophe de voltooiing van den Artis-schouw-
burg belemmerd werd. 

Tien tegen één, mijnheer" , zoo besloot ik eenigs-
zins opgewonden mijne rede, „dat uw achterkleinzoon, 
zoo hij  het geluk had den onvoltooiden Bombachschen 
tempel op te graven, de fragmenten naar  het -
museum bracht en zich haasten zou de vreemde, ge-
heel nieuwe kolomvormen aan zijn eigen werken toe 
te passen en daarmede de lang verwachte reactie tegen 
de overdreven rustica-bewondering onzer e na-
buren inleidde." 

j  stond een oogenblik overbluft, doch zeide daarop 
gemelijk: k zou toch wel eens willen weten, wie 
dan wel met alle technische deskundigen, afgezien nog 
van de theatrale, bedoeld worden. k denk voor  't 
naaste, dat er  een soort van claque in het spel is, 
zooiets als bij  de voltooiing van de e Gehoor-
zaal in het Bouwkundig Weekblad. t is ook zoo'n 
gebouw dat ieder  die het ziet leelijk vindt, terwij l de 
couranten de uitgezochtste termen bijeenzoeken om 
het den goeden s smakelijk te maken. 

En nu moet er  nog geld bij ; 't zal me benieuwen 
wat ze daarvan wel zullen zeggen." 

„Zwijg! "  riep ik uit, „raa k niet aan een monument, 
dat slechts eene waardige omgeving mist, om in -
land's Atheen te schitteren als het Parthenon op den 
Acropolis. Uw trivial e uitdrukkin g „er  moet nog geld 
bij "  is voor  mij  slechts een bewijs te meer  dat we hier 
met een meesterwerk te doen hebben. e eigen-
aardigheid heeft het werk met de meest beroemde 
werken van alle tijden gemeen , en het is aan trekjes 
zooals het flink-weg , zonder  op geld te zien, ver-
zwaren van neuten met anderhalven centimeter  en het 
ontstaan van quaesties met , dat men den 
waren artist proeft." 

k ging op die wijze nog een poos voort, doch mijn 
toehoorder  scheen voor  ditmaal genoeg te hebben en 
blies den aftocht. 

A . BAQUE, 

12 t 1892 E . 9

N V A N T . 

ie. e 968e gewone vergadering zal gehouden wor-
den op Woensdag 16 t a. s., des avonds 8 uren, 
in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a n van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer  W. C. Bauer:  cn 

Hervorming , //. 
c. Verkiezing van twee bestuursleden in plaats van 

de heeren Jan Springer  en i , die als zoo-
danig hebben bedankt. 

d. Verkiezing van een Voozitter. 
2e. e heer  A . Salm G.Bzn. heeft de benoeming 

tot Voorzitter  van het Genootschap wegens private 
omstandigheden niet aangenomen. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer  B. G. 
g te . 

4e. n aansluiting met de in 1892 plaats te hebben 
herziening der  Genootschapswet wordt heeren leden, 
die verandering in genoemde wet wenschen gebracht 
te zien, verzocht hiervan den ie-Secretaris uiterlij k 
vóór  15 t a. s. in kennis te stellen en de wijzi-
gingen duidelijk omschreven aan bovengenoemd adres 
op te zenden. 

Namens het Bestuur: 
e ie-Secretaris, 
C. W. Nijhoff . 

. 
 VAN EEN . 

Op deze prijsvraag, uitgeschreven door  de Vereeni-
ging tot bevordering der  Bouwkunst te Groningen en 
waarvan het programma voorkomt op pag. 398 van 
den vorigen jaargang, zijn 13 antwoorden ingekomen, 
onder  de motto's: 1. . V. "  2. X Eeuw. 
3. Primula Veris. 4.  in een cirkel (figuur). 5. W. 
6. Vroedschap. 7. Teekenhaak, passer  en driehoek in 
een cirkel (figuur) . 8. Aanzien doet gedenken. 9. e 
gustibus est disputandum. 10. Ja. 11. e gustibus non 
est disputandum. 12. N. B. 13. Trijntje . 

E . 
Nadat eene expositie van etsen, gravures naar , -

brandt enz. tal van belangstellenden deze meesterstukken had 
doen zien, bewonderen en koopen, en na afloop van een kunst-
avond, gegeven door  de letterkundige afdeeling, zijn wij  thans 
weder  in de gelegenheid gesteld ons oordeel uit te spreken 
over  eene tentoonstelling van werken van mevrouw Bilders 
van Bosse en Edgar . 

Van eerstgenoemde hebben wij  reeds meermalen mooie wer-
ken gezien; laatstgenoemde daarentegen is ons nagenoeg vreemd. 
Geen wonder. w Bilders van Bosse is eene artiste, die 
na lange studiën veel kon produceeren ; Edgard g daar-
entegen is nog van jeugdigen leeftijd. 

Een opmerkelijk verschijnsel is het, dat deze tentoonstelling 
ons geen groot contrast te zien geeft, en dit te meer  wijl mevr. 
B. v. B. den , E. . den Franschen bodem koos. 

Want "  is mevrouw Bilders van Bosse. Geen 
vreemdeling zal ooit die prachtige studie kunnen maken, waar 
't goudgeel graan, neergeslagen door  wind en regen , met die 
diepgroene boomen, zich zoo ernstig afteekent tegen de zilveren-
grijsachtige lucht. Vol expressie is het moment teruggegeven, 
en de eenvoudige rijkhei d der  kleur  maakt dit stukje tot een 
der boeiendste van hare inzending. 

'k Vermeen dat zulke studies, volkomen teruggevende wat 
men gezien en gevoeld heeft, niet gemakkelijk, door  een schil-
derij  ernaar  te maken, zullen verbeterd worden; de toets is 
vol geestdrift, het moment innig gevoeld en doorleefd, en het 
herdenken van dezen gemoedstoestand zou misschien te kunst-
matig worden geuit. k zeg «misschien", want mevrouw B. 
heeft ons ook compleete werken laten zien, — werken in 
elkander  gedacht, vol beleid en studie verkregen, maar  te 
veel was dit soms merkbaar. 

Zeker  is het, dat studiën als hier  tentoongesteld n te 
m en ) frissche mededeelingen zijn van 

mooie natuurindrukken . 
Enkele studiën missen de fijne atmosfeer, waarin de natuur 

met een artisten oog waargenomen, tot het hart spreekt. e 
luchttrillinge n gaan over  alles en door  alles, maken niet alleen 
dc opvatting hoogst boeiend, maar  er  wordt ook een innig ver-
band gegeven, dat het geheel tot kunstwerk stempelt, 't Gevaar 
om daar  toch frisch cn krachtig te blijven, zal wel menig 
artist ondervonden hebben. 

Zoo geeft mevrouw Bilders bij  hare studiën o. a. een eike-
boom, te zwaar  , te weinig «buiten". Wellicht heeft haarde 
kloeke vorm verleid of is het haar  te doen geweest om een-
voudig het karakter  terug te geven; misschien ook, behoort 
deze studie niet tot de laatste periode. 

Tot de laatste periode nu, behoort ongetwijfeld de fraaie 
aquarel «Berkenbosch". t is het mooi teruggeven van reine, 
zuivere tonen; hier  is eene openbaring gegeven van iets wat 
men «innig"  moet zien en voelen om het zoo weer  te geven. 
Vooral is in deze aquarel het licht en bruin mooi gevonden; 
er  is niets te veel, niets te weinig; juist zijn de bepalingen 
van dien eersten berkenstam tegen den achtergrond, waar 
goud-achtig de lucht flikkert  tusschen het koele blanke wit 
der sierlijk gevormde berken. 

t belangrijk is de verzameling teekeningen met krijt , 
soms hier  en daar, vooraanduiding, afgewisseld met wat kleur. 
Vooral de krabbel met het gezicht op het kasteel
is machtig en geeft mij  volkomen de begoocheling eener  kleur-
studie. w Bilders heeft in haar  kranige wijze van mo-
menten te schetsen met zwart krijt , iets bereikt wat voor  na-
tuurbewonderaars goed te verstaan is. Alleen door  smaak 
verouderde of niet «zelf"  voelende menschen moeten hierin 
hiërogliefen zien. 

Voor  mij  is het een genot dat mevrouw Bilders zoo onnoem-
lij k veel moois uit de natuur  weet te halen en dit op zulk eene 
meesterlijke wijze weet weer  te geven. 

t ik een en ander  in dit blad weergaf, was mij  een behoefte. 

Edgar g geeft mij  den indruk alsof hij  hetzelfde wat 
mevrouw Bilders doet in haar  krabbels, wil geven in zijne 
studiën en schetsen, n. 1. het mooi seven op schrijven". Jammer 
dat ik niet genoeg compleete werken van hem heb gezien of 
deze niet aanwezig zijn in den , tenzij  . . .. het stuk «een 
Slagerswinkel"  als zoodanig moet aangemerkt worden. Als 
geheel heeft het mij  bijzonder  getroffen cn vooral de delicate 
toonaard van dit onaangenaam onderwerp doet mij  gelooven 
aan het ernstig streven van Edgar . 

Er behoort heel wat nadenken en kalm overleg toe om zoo'n 
afschuwelijk tooneel, volgens de impressie die men van de 
werkelijkheid ontvangt, tot een «kunstwerk"  te maken. e 
verschillende stoffen en de aard van de belichting uit te 
drukken, zullen hooggewaardeerd blijven, vooral wanneer  een 
stout licht en bruin 't geheel harmonieus maakt. 

t aantrekkelijk zijn Edgar s studies en schetsen 
van Parijs, maar  om deze werken voortdurend mooi te vinden, 
zal er, naar  ik vermeen, meer  soliditeit van uitdrukkin g aan 
gegeven moeten worden, 't s te los van uitvoering. k ge-
loof zeker, dat wanneer g zijne mooie impressiën met 
meer  liefde en zorg trachtte te uiten, hij  zich werkelijk zou 
onderscheiden uit vele van zijn tijdgenooten. 

k wijs slechts op de voerlieden, die voorbij  een koffiehuis 
rijden. Wat zou dit stukje aangrijpender  zijn, wanneer  beter 
het eigenaardige was uitgedrukt van een geheimzinnige Parij-
sche straat, die tegen den avond hare verlichting ontsteekt. 

e lucht moest onstoffelijker, daarentegen de huizen-massa 
massiever  en de paarden met voertuigen meer  karakteristiek 
zijn. En dan.... dan was het een juweeltje, terwij l het nu 
wat illustratief is; een deugd; die toch niet «te veel"  uit schil-
derwerken mag spreken. 

t kenmerkt g vooral in zijn krijtteekeningen. 
Onmiddellij k pakt hij  de hoofdzaak van het sujet; geestig, 

handig, knap zijn bijna alle lijntje s die hij  trekt. t gemak-
kelijk neerschrijven van wat hij  zag en voelde, is hier  als 
krijtkrabbe l volkomen bereikt, maar  ik ontdek het niet in zijn 
schilderwerken, waar  ik meer  kleur  en toon, licht en bruin 
en geheel zou willen zien. 

n heeft mij  gezegd dat Edgar g ons vaderland heeft 
verlaten. Voor  zooverre dit noodig is om zijn blik te ver-
ruimen en kennis te nemen van een anderen bodem, is dit 
zéér te apprecieeren, maar  toch zou een tc lang verblij f 
in Frankrij k hem te veel van «onze"  kunst verwijderen. Van 
«onze"  kunst, die tot nu toe een heerlijke productie is 
geweest van den n bodem, en die dit zal blijven, 
zoolang er  nog mannen zijn met oog en hart trouw aan ons 

h mooi, trouw aan de kunst van , s 
e , , a en eindelijk aan de , 

, s en Bosboom. 
t een enkel woord willen wij  hier  nog bijvoegen dat na 

afloop dezer  tentoonstelling, ons het genot te beurt zal vallen 
kennis te maken met werken van Steenwijk cn van den helaas 
te vroeg gestorven , terwij l daarna de werken van 
Vincent van Gogh ter  expositie komen. 

e c g verdient in alle opzichten «aller" 
waardcering. 

's-Gravenhage, t '92. . . . 
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. 
Verschillende verslagen en berich-

ten moeten ditmaal worden ter  zijde 
gelegd. 

. 

Aanbesteding. 
t . .

van den . Nicolaas, te , is 
voornemens op Woensdag den 23 t 1892. 
voormiddag» tc 11 uren, in het lokaal van 
den r  Til . , publiek aan 
te besteden: 

t bouwen van een nieuwe . 
. Jongensschool, met verschil-

lende daarbij  behoorende Wer-
ken , Schoolbanken, n , 
enz. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
den Architect . P. VAN N , 
te PU , bjj  «rien het Bestek met Tee-
kening op franco aanvrage te verkrijgen is 
tegen betaling van fï.—. 

j  tot Exploitati e vau 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 5Jn April 1892, des na-

middags ten2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen brj  de e n te , 
van: 

Bestek N°. 571. 
t maken van eene waterbozor-

ging en eenige diverse werken 
op het station

Begrooting f20100.—. 
e besteding geschiedt volgens jj  07 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den ll»» t 1S92 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  A . V A N N te 
, en isop franco aanvraag (per  brief) aan 

genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ1.00. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 29"'° t 1892, des vooriniddags 
te 10 ure 

, den 9d'° t 1892. 

e n 
. 

Op g den 28"'° t 1892, des na-
middags ten twee ure, zal in het

N te , in het 
lokaal naast de wachtkamer 3Je klasse (iu-
gang vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 51S. Uitvoeren van 
onderhoudswerken op de spoor-
wegen T -

, -
ZEN , N
en -

, in 4 pereeelen. 
g ƒ 36670. 

en volgens Bestek N". 520. Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen -

 en
S en op het gemeen-

schappelijk station -
, in 7 perceelen. 

g f 50190. 
e bestekken zjjn tegen betaling van f2.— 

per  exemplaar  verkrijgbaar  aan het CEN-
W der 

j  aan het  te -
 , by den Portier, of op franco aan-

vraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r 
151. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun-
nen worden verkregen als in de bestekken 
vermeld. 

Op deze bestekken zjjn toepasseljjk de Al-
gemeene Voorwaarden der e 

n Spoorweg j  dd. 31 
Januari 1SS5 (gewjjzigde herdruk van 23 
Januari 1801) die bovendien tegen betaling 
van ƒ 0,60 per exemplaar  aan bovengenoemd 
bureau verkrjjgbaar  zjjn. 

e Administrateur . 

e n 
y -

Op g den 19 April 1892, des namid-
dags ten 2 uur, zal in het Centraal Perso-
ncnstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer 3d'  klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed in twee perceelen en in 
massa volgens bestek N" . 490. 

Perceel . t verbroeden van een 
gedeelte spoorweg, wijzigen van 
spoorinrichtin g en maken van 
een verhoogd perron met abri 
en bijkomende werken. Begroo-
ting ƒ 48500. 

Perceel .  maken van een ijze-
ren Overkapping met bijbehoo-
rende werken. Begooting 127200. 

Een en ander  op het stationsem-
placement te Apeldoorn. 

t bestek met twee teekeningen is ad ƒ3.00 
verkrjjgbaar  aan het Centraal Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te , bjj  den Portier  of op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
aan het bureau Weg en Werken, kamer  N" . 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in het bestek 

is vermeld. 
e Administrateur . 

E N 
-

Op g den 28"'° t 1892 des na-
middags ten 2 ure zal in het Centraal Per-
sonenstation te Amsterdam in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed volgens bestek N°. 503: 

t uitbreiden der  los- en laad-
plaats op het stationsemplace-
ment n . g ƒ 19130. 

t bestek is tegen betaling van f 1.  ver-
krjjgbaar  aan het Administratiegebouw der 

j  aan het k te -
 by den Portier  of op franco aanvraag 

met toezending van het bedrag aan het 
bureau Weg en Werken, r  154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan, als inliet 
bestek is vermeld. 

e Administrateur . 

 A A  22. 

n van - en 
Vraag dessins ens. 

g te Almelo. 

Aanbesteding. 
r  den r . P. N. -

A zal namens de n Th. A. VAN N 
 en G. W. VAN

Y Jr., in het openbaar  te 0 wor-
den aanbesteed: 

t bouwen van den -
N te Almelo, met de leve-

rin g der  benoodigde materialen, 
uitgezonderd de buisleidingen 
en het ijzeren reservoir, volgens 
bestek N" . 3. 

Bestek en teekening zjjn tegen betaling 
van ƒ2 van af 11 t verkrjjgbaar  aan 
het bureau van den r  voornoemd, 
Stationsweg 7(i te , alwaar 
dageljjks vooriniddags 10—12 ure inlichtingen 
zjjn te bekomen. 

Plaats en tijd van aanwjjzing en besteding 
zullen nader  worden bekend gemaakt. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 22"'° t 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen b(j  de e n te , 
van: 

Bestek N°. 56S. 
t maken van gebouwen voor 

conduoteurslocalen op de sta-
tions Boxtel en Breda met daar-
mede in verband staande wer-
ken. 

Begrooting ƒ6100. 
e besteding geschiedt volgens j 57 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 8"" t 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 
e n en aan het bureau van den 

r r . VAN N 
tc : a, en is op frunco aanvraag (per  brief) 
aan genoemd Centraalbureau t van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van /0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Wegen Werken)en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den lSde* t 1892, des vooriniddags te 
10 ure te A en ten 1 ure te . 

, den 51" t 1892. 

e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zij  le-
veren . P o r t l a n d - C e m e nt in vaten van 180 " 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zyne n tot Vertegenwoordigers zjjn oangesteld'de . 

 & . , , 
Contractanten der  gemeente Botterdam, t 1892, 
aan wien men alle orders en prjjeaanvrogen gelieve te richten. 

t k t . . Ludw. > 

J. W. N - G o u d a. 
, , . 

Onbrandbaar  — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

12 t 1892. E . 93 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 21 t 1892, des namid-

dags ten 2 ure, zal in het Centraal-Perso-
nenstation te , in het lokaal naast 
de wachtkamer  3« klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. 501: 
t maken van een verbindings-

spoor  tussehen twee draaischij-
ven ten oosten van de goede-
renloods en het verbroeden van 
het perron aan het zuidweste-
lij k gedeelte van het voorplein 
met bijbehoorende werken op 
het stations-emplacement -
den. g /2400 — 

Volgens bestek N». 508: 
t maken van een haltegebouw 

aan den n weg te 
den g voor  den stoomtram-
weg den . 

g f 9010—. 
t bestek N°. 501 is tegen betaling van 

ƒ — cn het bestek N°. 50S met teekening 
tegen betaling van f2— verkrjjgbaar  aan 
het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  aan het k te
bjj  den Portier, ot op franco aanvraag met 
overmaking van het bedrag aan het bureau 
Weg en Werken, r  154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in de bestek-
ken is vermeld. 

e Administrateur . 

J. . P. J A N S E , 
t 364 

levert alle , speci-
aal Zweedtch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenon, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , , 
,  cn . 

Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 
te T en . 

welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

e n 
. 

Gemeenschappelijk station . 

Aanbesteding, 
Op g den 21""" t 1892, des 

namiddags ten twee ure, zal in het Centraal-
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer 3' klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 5 0 « / ,: 

t verlengen van den los- en 
laadweg en het maken van eene 
verhoogde los- en laadplaats op 
het gemeenschappelijk stations-
emplacement te Schiedam. 

g ƒ 8800. 
t bestek is tegen betaling van ƒ — 

verkrjjgbaar  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te  , bjj  den Portier, of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan, als in het be-
stek is vermeld. 

e Administrateur . 

E E
van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. „  ,, voor  gesmced-jjzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

8'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bj  bestellingen van m.'nstens ƒ80.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
P. W. BEAAT. 

Een verzameling van ongeveer  negen-
honderd gedeeltelijk ingebonden be-
stekken Staatsspoorwegen. Aanbiedin-
gen franco onder  N" . 266 aan E S 
Advertentiebureau, , . 

e n 
. 

Op g den 21"" t 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer  3e klasse, (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 499 in twee perceelen: 

Perceel 1. t maken van een aan-
bouw aan de ronde locomo 
tievenloods op het Centraalsta-
tion te Amsterdam. g 
ƒ3900. 

Peroeel .  vergrooten van de 
werkplaats en het maken van 
een magazijntje in de ronde 
locomotievenloods op het goe-
deren-stationsemplacement Am-

. 
g ƒ1200. 

t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 
verkrijgbaar  aan het Centraal Administratie-
gebouw der j  aan het k 
té  bjj  den Portier, of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag aan 
het bureau »Weg en Werken", kamer 154. 

Aanwüzing wordt gedaan al» in het bestek 
is vermeld. 

E . 

&  J. SU Y , 
N VAN 

S u , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 28'"° t 1892, des 

namiddags ten 2 ure, zal in het Centraal 
Personenstation te , in het lokaal 
naast de wachtkamer 3' klasse (ingang Ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 513. 

t ophoogen en verbroeden van 
een terrein en het daarop leg-
gen van sporen en wissels aan 
de Werkplaats te . 

g / 5950.—. 
t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 

verkrjjgbaar  aan het Centraal Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te , bij  den portier  of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r  154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in het be-
stek is vermeld. 

E . 

g tegen . 

. , 
A  \  i : T l . 

, Schuttingen, 
, , 

VJoerribben enz. enz. 

,
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

Overkappingen en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den (ieneraal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr. , Amsterdam. 

T T E 

, . . 
T N 

Nieuwe Constructie 

. 
N 

E N 

, 
op binnen- en buitenlandsche Ten-

toonstellingen bekroond. 
N 1885. . 

Gouden en Zilveren . 
van Staal of van t worden lindi 1860 onder 

garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 
, . 

Generaal Agent voor  Nederland cn  T. 6. T Jr., . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  by 

, s i l icaat, enz. enz. 
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. . , . 
T N 

, Granito en Cementbeton. 

Eenig Concessionair  en Uitvoerder  voor  Nederland 
VAN 

, 
Omhulsel van -
structies, Compleete Silos 

eu , enz. 
Systeem . 

Geheele Zwembassins, 
Waterrcservoirsen -
gen, Trappen, Complcete 

, enz. 
Systeem . 

m Wandbekleedsel, zoo hard als steen, van Polycliroom-Cement; 
zeer  spoedig en voordeelig tc beschilderen met waterverf. 

 VAN

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Cout'ts. , Winkel- en n vloeren, Gangen, , 
Brug- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  'j  en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bij  den r . O. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON B 

E  V A , 

-

-
en an<lere 

, 

n N 
. 

t 402 
. 
8 

voor  het oppersen, flltreeren en verdoe-
len van water  in gebouwen ter  vervanging 
van de hoogwaterreservoirs. 

S . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
S Weegwerktnigen. 

N voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Vraag pr4J*en en referenties/. (4) 

T  A Pil  E. E 

e ondergeteekende vestigt de uuiiilucht 
op zjjne inrichtin g voor  PhaUllthegraphle, 
byzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor m -
graphic voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook vun Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne i iiting voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegrutistoegezonder. 

G  J- . 

en . 
J. . BACO."V , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
churen worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  olko provincie ge-
vraagd. 

Nieuw! s compleet slechts f2.50. Nieuw! 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zink werkers, Ververs, s en s 

Complete n 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

T uêmmmm 
als voorbereiding voor  het Vakteekenen, 

door  e. A. J , Architect en r r  Onderwijs te Tiet. 
t belangrjjke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 

t Bouwkundig- Weekblad 
en de : 

S. A As., r  van de Ambachtsschool te
. . G. , r  der . B. School te Zutphen. 

J. A. , r . 0. teekenen te 't Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts / 2.60. Uitgave van . S te Tul. 

G e b o u w en en . 
. E . G J r . , 

. 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Benige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e dn Progrès 35. 
Gedrukt bij  0. W. van der  Wie] &  C'\, te Arnhem. 
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r . \V. VAX U J(.z. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertenties. 

Bureau van  Opmerker,  triekoningenstraai  Arnhem. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia 
.  JON(;i  en PAU  J E . 

Stukken, deze e betreflende, te adresseeren 
Vij/elstraat  te Amsterdam , 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft aan den 
i is, American , te Amsterdam.. 

T  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland fde landen der 
Postunie)  eu Nederlandsch-lndie , beiden bij vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnummer, worden tót Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den t . ü.  < 7.S., Boek-
handchar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. Tot bestuursleden van het Genootschap zijn ge-
kozen dc n . G. Jansen en Th. . Smeele, 
die deze benoeming hebben d 

2e. Tot Voorzitter is gekozen de heer  J. , 
die de benoeming heeft aangenomen. 

3e e s brengt ter  kennis 
van heeren leden dat hij  op g 26 t a s. 
verhinderd zal zijn zitting in de bibliotheek te houden. 

Namens het Bestuur: 
e ie-Secretaris, 
C. VV. Nijhoff . 

A ET . 
g68<' Vergadering van Woensdag 16  1892. 

e waarnemende Voorzitter , de heer  J. A . v. d. 
Sluijs Veer, opent de vergadering. 

Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrij-
ven van den heer  A . Salm G.Bz., waarin deze tot zijn 
leedwezen verklaarde de benoeming tot Voorzitter  van 
het Genootschap wegens private omstandigheden niet 
te kunnen aanvaarden. 

a beklom de heer  W. C. Baucr  het spreekge-
stoelte tot het houden zijner  aangekondigde bijdrage. 
Spreker  gaf een vervolg van zijn studie over t 
en . n het eerste gedeelte van zijn rede 
behandelde spreker  „onze eeuw", en maakt allereerst 
eene vergelijking tusschen de ontwikkeling van het 
sociale leven en van de kunsten , die beiden , doordat 
de e van het. einde der  vorige eeuw 
eerst door  enkele grooten en langzamerhand meer  al-
gemeen begrepen worden, een nieuw tijdperk te ge-
moet gaan. n een overzicht van de eeuwgeschicdenis, 
werd aangetoond hoe men zich achtereenvolgens van 
alle stijlen der  kunsthistorie had bediend en thans is 
geëindigd met dat waarmede men begonnen was: de 

. 
Evenals dc verschillende kunsten in deze eeuw haar 

groote voorgangers gehad hebben, zoo heeft de bouw-
kunst die gehad in den persoon van . 
Na een paar  redevoeringen aangehaald te hebben, van 

. de Baudot, en van den directeur des Beaux-arts, 
besloot spreker het eerste gedeelte met eene aanhaling 
uit een artikel van Albert Verweij  over de kunst in 
de negentiende eeuw. 

n het tweede gedeelte had spreker  zich ten doel 
gesteld, diegene van zijne hoorders, wien de „Entre -
tiens"  van Violet c nog onbekend mochten zijn, 
door  enkele aanhalingen die betrekking hadden op zijn 
studie, daarmede eenigszins bekend temaken, ter  op-
wekking tot de bestudeering van dit hoogstbelangrijk 
werk. 

e schoone beschouwing van c over  het 
zuiver  begrip van kunst, werd eenigszins beknopt 
aangehaald , en verder  eenige beweringen betreffende de 
ontwikkeling der  kunsten bij  de verschillende volkeren 
onder  hunne respectieve regeeringsvormen. en eindelijk 
enkele raadgevingen, waarin de schrijver  met ernst aan-
dringt op een hoogcre en betere opvatting van bouvv-
kunstbeoefenen , met de waarschuwing dat, zoo de archi-
tect niet met zijn tij d medegaat en de medewerking 
van de wetenschap niet accepteert , de ingenieur  alsdan 
zijn plaats zal komen innemen. 

Naar  aanleiding van bovengenoemde lezing ontstond 
eenig debat, waarin o. a. de heer  W. t Cz. 
beweerde dat reeds het streven naar eene nieuwe kunst-
uiting in zich sluit dat de sporen ervan aanwezig 
moeten zijn en dus eene nieuwe kunst feitelijk reeds 
is ingewijd, daar  zich een algemeene drang naar eene 
meer  eenvoudige en primitiev e uiting van kunstopvat-
ting in het algemeen doet gevoelen. e heer -
hout meende dat dit bij  het begin van alle nieuwe 
perioden zoo is geweest en achtte het zeer  wenschelijk 
hier  eens met nadruk op te wijzen e heer  1'aul J. 
de Jongh is het met den heer t niet eens 
Spreker  stemt toe dat er  gezocht wordt, maar hij 
vindt de voortbrengselen dier  zoekende richtin g zoo 
vaag dat men over  hare toekomst nog moeilijk een 
oordeel kan vellen. 

Aan de orde was nu de verkiezing van twee be-
stuursleden in plaats van de heeren Jan Springer en 

i , die als zoodanig hadden bedankt. Tot 
candidaten werden gekozen de heeren . G. Jansen, 

. J. , Th. . . Smeele en G. A . Zeem; 
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Bij  de eindstemming verkregen de heeren . G. Jansen 
en Th. . . Smeele de vereischte meerderheid cn 
aanvaardden staande de vergadering de benoeming. 

p volgde de verkiezing van een Voorzitter , die 
door  de vergadering uit het Bestuur  moest worden 
benoemd. Bij  de stemming verkregen de heer  J. -
nohl 16, de heer . G. Jansen 11 , de heer  C. W. 
Nijhof f 2 en dc heer  J. A. v. d. Sluijs Veer  2 stem-
men , zoodat eerstgenoemde als zoodanig was benoemd. 

e heer , niet ter  vergadering aanwezig, had 
zich bereid verklaard eene eventueele benoeming tij -
delijk tc willen aanvaarden. 

n de vraagbus werden twee vragen gevonden, waar-
van eene luidde: n  van 12 t j.l . 
komt een artikel voor  over  metselen tijdens vorst, en 
beveelt de schrijver  aan gebruik te maken van ongc-
bluschte kalk, die tijdens het metselen gebluscht moet 
worden , waardoor  de ontstane warmte den invloed van 
vorst neutraliseert. Verdient deze wijze van metselen 
aanbeveling of niet?"  Beide vragen werden in handen 
der Vak- en Vragencommissie gesteld. 

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

(A. et A.) E . 
V o o r d r a c h t , 

gehouden door  J. G. van Gendt . 

 89.) 

Gaan we nu eens na in hoeverre het Asphaleia-theater 
aan de eischen voldoet, ten eerste ten opzichte van 
brandgevaar. t Asphaleia-theater  is
zoowel tooneel als toeschouwersruimte en annexen, 
als garderobes, enz., bestaan geheel uit metselwerk 
en metaal; zelfs voor  de scheidingen der  loges wordt 
onbrandbaar  materiaal gebruikt. Alleen de tooncel-
vloer  maakt eene uitzondering; deze is van hout, het-
geen onvermijdelij k is. e touwen van voorheen zijn 
vervangen door  ijzertouw l 1, hetgeen bovendien 
minder  aan slijten onderhevig is en meer  draagkracht 
heeft, zoodat de kosten van aanbrengen gelijk blijven. 

Een tweede waarborg tegen brandgevaar  bestaat 
daarin, dat de overbrenging van kracht op alle machines 
door  water  geschiedt; van warmloopen eener  machine 
dus geen sprake. 

Al s verlichting wordt de voorkeur  gegeven aan 
de electrische. 

Bij  al deze inrichtingen is het uitbreken van brand 
dus hoogst onwaarschijnlijk en mocht niettegenstaande 
deze voorzorgen tooneelvlocr  of decoratie vlamvatten, 
zoo zorgt een overal aangebrachten watertoevoer  voor 
oogenblikkelijk blusschen. Voorts is het tooneel door 
een dikken muur  van de zaal gescheiden, waarin ijzeren 
verbindingsdeuren, en is boven de tooneelzoldering 
een beweegbaar  groot luik voorhanden, dat zich opent, 
zoodra het gebruikelijk e ijzeren brandscherm valt en 
waardoor  de verstikkende dampen een uitweg kunnen 
vinden. k en scherm kunnen op verscheiden plaat-
sen, zelfs buiten het gebouw op straat, resp. geopend 
en neergelaten worden, zoodat vrees voor  gevaar  geen 
aanleiding zal geven dezen zekerheidsmaatrcgel te ver-
geten. Verder  zijn communicaties tot en in de zaal 
zoodanig aangebracht dat ten allen tijde, zelfs bij 
eventueele paniek , het publiek zeer  snel het gebouw 
kan verlaten. 

t Asphaleia-theater  kan 21 a 2200 toeschouwers 
bevatten, waarvan 1750 zitplaatsen; het parterre bevat 
550 plaatsen. e magazijnruimten zijn uit het theater 
verwijderd; slechts twee kleinere requisitenkamers hebben 
aan de achterzijde van het gebouw plaats gevonden; 
eveneens ligt hier, en wel boven het achtertooneel, de 
groote schilderzaal. Te zamen beslaan zij  juist de 

tooneelbrcedte, terwij l ze gelijktijdi g den plattegrond 
van het gebouw naar  de achterzijde afsluiten. Aan 
weerszijden van het tooneel is een breede gang, waar-
door  een doelmatige isoleering met de omringende ver-
trekken (repeteerzaal, bespreekbureau, woningen van 
schouwburgbeambtcn enz.) wordt verkregen. Aan de 
achterzijde ontbreekt deze maatregel en notabene juist 
bij  de localiteiten, waaronder  de schilderzaal, die een 
zeer  belangrijk element voor  brandgevaar  bevatten. 

e toeschouwersruimte is meer  origineel gedacht 
en in hoofdzaak de onmiddellijk e en verdere omgeving 
daarvan. e zaal wordt over  de geheele hoogte door 
een zoogenaamden „ventilatiering "  ingesloten, een 
ringvormige holle ruimte, die door  openingen in den 
wand met alle rangen in gemeenschap staat en even-
eens bovendaks met de buitenlucht. t ventilatie-
probleem van de zaal heeft hier  eene oplossing ge-
vonden, die wel-is-waar  zeer  kostbaar  is, maar  als 
geheel volkomen beschouwd kan worden. 

Even volkomen is het probleem der  uitgangen op-
gelost , zoowel voor  parterre, loges als galerijen en in 
verband daarmede het vraagstuk voor  het aanbrengen 
van ruimten, die den bezoeker  in tusschenpauzen een 
aangename verblijfplaat s en in oogenblikken van gevaar 
een vluchtoord bieden. e ruimten zijn als groote 
ringvormige foyers, die den ventilatiering omgeven, ge-
projecteerd en dienen gelijktijdi g als trappenhuis en 
corridor . Op iedere verdieping bij  eiken rang is zoo'n 
foyer  voorhanden, die door  drie groote deuren daar-
mede in verbinding staat en aan de andere zijde door 
een buitenmuur afgesloten wordt, waarin de noodige 
licht- en luchtopeningen. t vierdubbele aantal per-
sonen der  bijbehoorende rangen kan hier  plaats vinden. 

e door  deze foyers gaande trappen zijn 2.50 . 
breed en hebben geen plotselinge verandering van 
richting . e rang heeft 4 zulke trappen, van andere 
rangen streng afgescheiden, dus niet minder  dan 10 
meter  uitgang te zamen. 

Van den foyer  van het parterr e voeren 13 uitgangen 
onmiddellij k naar  buiten, n.1 4 voor  de parterre-bezoe-
kers, en 9 voor  de toeschouwers der  overige rangen. 
Een druk op een knop is voldoende om alle uitgangen 
gelijktijdi g te openen. 

e zitplaatsen van het parterre zijn door  twee loop-
paden in 3 groepen verdeeld , die aan beide zijden direct 
met uitgangen in verbinding staan. Voorzorgsmaat-
regelen tegen paniek zijn dus dubbel en dwars genomen 
en met deze wetenschap kan men volkomen van het 
tooneelspel genieten en behoeft men niet meer  met 
het eene oog naar  het tooneel, met het andere naar  de 
olielampen en nooduitgangen te kijken. 

r  aanbrenging, ter  weerszijden van het gebouw, 
van doorritten voor  rijtuigen , is de gelegenheid ontstaan 
bij  eene kleine zijvestibule garderobes en trappen naar 
dc prosceniumloges te maken. 

e wand, die tooneel en zaal scheidt, is op overdreven 
manier, 2 meter  dik geprojecteerd ; eigenaardig zijn 
hierin de lichtgangen, 6 hoog boven elkaar, die door 
een wenteltrap te bereiken zijn, en bij  de tooneelopening 
de verlichtingstoestellen bevatten moeten. Bij  gasver-
lichtin g is deze inrichtin g zeer  doelmatig, bij  electrisch 
licht eigenlijk overbodig. 

't Tooneelbedrijf levert ook veel minder  gevaren op. 
e hangende bruggen voor  het vastmaken van schermen 

coulissen, enz. vervallen geheel, het nederlaten van 
decoratiestukken onder  het tooneel geschiedt niet meer 
met touwen, dit is geheel uitgesloten, maar  langs hydrau-
lischen weg; en mocht een buis door  roesten stuk-
gaan , zoo zou het uitstroomen van 't water  slechts een 
langzamen, geen plotselingen val ten gevolge hebben. 

e grootste verbetering der  Asphaleia ten opzichte 
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der  machinerieën bestaat in 't centraliseeren van de 
leiding hiervan in handen van 2 personen, één voor 
de inrichtingen boven, één voor  die onder  't tooneel, 
die van hun staanplaats een overzicht over  dc ge-
heele afdeeling hebben cn van hieruit iedere machine 
in werking kunnen brengen. Proeven, in deze richtin g 
genomen door  overbrengen van kracht met riemen, 
faalden door  het groote verlies aan kracht; bij  over-
brenging langs hydraulischen weg vallen alle bezwaren 
weg; geen brandgevaar, geen gedruis, geen kracht-
verlies en bovendien eene goedkoope inrichting , voor-
al in steden met waterleiding, daar  de druk hiervan 
voldoende is. s geen waterleiding voorhanden, zoo kan 
de motor, die 's avonds voor  andere doeleinden, als ven-
tilati e en electrisch licht, gebruikt wordt, overdag de 
noodige watermassa in een reservoir  pompen. 

Beschouwen wij  nu het „podium "  van het Aspha-
leia-theater. t is op iedere plaats en wel zonder 
eenige voorbereiding te openen. r  beweegbaar 
deel des vloers strekt zich uit over  de geheele tooneel-
breedte en is in deze richtin g in 3 declen verdeeld. 

r  dezer  deelen kan op zichzelf of tegelijk met de 
anderen, niet alleen naar  beneden gelaten worden tot 
5 . diepte , maar tevens opgeheven worden tot een 
hoogte van ö'/z . Evenzoo kan de geheele tooneel-
vloer  2'/-2 . dalen en 41/, . rijzen. Allerlei com-
binaties zijn natuurlij k mogelijk, zoodat trappen, balkons, 
bergen (door  te laten hellen), schommelingen van een 
schip, huizen met verdiepingen enz., in een minimum 
van tij d kunnen opgesteld worden. e omslachtige, 
brandbare schragen en jukken, tegenwoordig in ge-
bruik , vervallen dus geheel. 

r  hier  en daar  aangebrachte openingen, gleuven 
in den vloer  met kleppen afgedekt, knnncn decoratie-
stukken tot de hoogte van 8 . naar  boven gebracht 
worden. 

Aan weerszijden van het tooneel is eveneens een 
gleuf over  de geheele diepte, waaruit zijwanden te 
voorschijn kunnen komen, waardoor  een geheel af-
gesloten ruimt e wordt geformeerd. Tegelijkertij d dat 
een decoratie van onder  naar  boven komt, kan de 
gebruikte decoratie van het tooneel af naar  boven ge-
trokken worden, natuurlij k van onschatbaar  nut bij 
tooverballetten, enz. 

Nog twee gewichtige verbeteringen dienen genoemd 
te worden, die van den horizont en de verlichting. Steeds 
is 't gebruikelijk , zoowel bij  gesloten ruimten, als bij 
open natuurgezichten, het tooneel in de breedte en in 
de hoogte naar  achteren te verkleinen. e coulissen 
worden achter  dichter  in elkaar  gezet dan voor. Voor 
gesloten ruimten is hier  veel vóór te zeggen, terwij l 
echter  het schuins oploopen van den tooneelvlocr  een 
verkeerde perspectief teweeg brengt. Bij  naluurtafe-
reelen is het geheel in strij d met de werkelijkheid. 
Wanneer  men toch rondziet, zoo wordt het gezichts-
vlak grooter, naarmate het verder  van ons verwijderd 
is. e horizont is niet het smalste, doch breedste 
stuk van den gezichtshoek. m is het achterdoek, 
de horizont, bij  het Asphaleia-theater  veel breeder  dan 
de prosceniums-opening, beslaat n.1. bijna den geheelen 
achtermuur  van het tooneel en is aan de hoeken flauw 
afgerond. r  coulissen wordt dus het oog niet ge-
stoord , overal kan men heen zien, woestijn en heide 
behoeven niet meer  alléén door  boomen omzoomd 
te zijn; het wordt zelfs mogelijk de onmetelijkheid der 
steppe en der  zee na te bootsen. Eveneens naar  boven 
reikt het achterdoek zoo hoog dat de gebruikelijk e 
recht afgezaagde wolken ieder  op zichzelf, dus onge-
lijkmati g verlicht, kunnen vervallen; het achterdoek 
wordt gelijkmatig verlicht en men verkrijg t den wer-
kelijken indruk van het firmament. r  deze horizont 

steeds op zijn plaats blijft , is het zeer  eenvoudig om 
een tuin of een straat voor  te stellen, eenvoudig 
door  boomstukken, huizen en/.., uit dc gleuven naar-
boven te laten komen. Voor beweegbare panorama's, 
voor  het weergeven van verschuilende luchteffecten is 
de horizont van groot nut. 

t voetlicht, uit den tij d der  kaarsverlichting over-
gebleven , wordt door  het gaslicht en 't electrisch licht 
geheel overbodig. Bij  bestaande schouwburgen kan 
men het niet missen, daar  de zij- en bovenverlichting 
te veel naar  achteren aangebracht en dus het gelaat 
van den tooneelspeler", als hij  voor  op het tooneel staat, 
geheel in schaduw zou zijn. r  dc eigenaardige in-
richtin g met de bovengenoemde lichtgangen is de ver-
lichting zoover  naar  voren gelegd, dat de tooneelspeler 
steeds voldoende is verwijderd, om dus in ieder  geval 
van voren verlicht te worden. 

Welke verbetering zou, bij  gebruik van al 't boven-
staande , het hierboven genoemde tooneel uit Willem 
Teil ondergaan. e waterspiegel van het meer behoeft 
niet meer  boven den oever  uit te steken, men doet 
eenvoudig dat gedeelte van het podium, dat zee moet 
voorstellen, een paar  voet zinken, men kan dan in het 
water  afdalen, en behoeft er  niet in te klimmen. e 
voorgeschreven bocht van het meer  kan werkelijk weer-
gegeven worden, door  een gedeelte langs het meer  te 
doen rijzen. Teil zou dan niet, zooals tegenwoordig, 
om naar  den anderen oever  te komen, zijn boot in 
de coulissen sturen, maar  schuins naar  achteren 
varen en eerst, als hij  uit de bocht kwam, om den 
hoek draaien. n krijg t dan den indruk van wer-
kelij k overvaren. 

e berg, waarvan de herder  neerdaalt, zou niet alleen 
van rechts naar  links , maar  ook van voren naar  achteren 
hellend zijn. n de verte zou men de Schwijzer  bergen 
zien voorgesteld door  losse decoratiestukken, die men 
uit de gleuven laat stijgen. t horizontdoek zou 
den hemel vormen. e verduistering zou slechts achter 
de coulissen bewerkt worden; daar  het voetlicht vervalt, 
ziet men slechts de werking, niet de oorzaak. Nog 
stijgt 't effect door  de gelijktijdig e verandering der  lucht. 

e heldere hemel, bij  het opgaan van het scherm 
zichtbaar, verdwijnt langzamerhand en donkere regen-
wolken trekken voorbij , niet steeds dezelfden, maar 
steeds van vorm veranderend, eenvoudig door  schaduwen 
op het doek te werpen. 

n de hoefijzervormige toeschouwersruimte waarin de 
galerijen amphitheatersgewijs opstijgen , wordt in hoofd-
zaak het plafond geheel op nieuwe wijze geconstrueerd. 

t overspant niet de parterreruimte , maar  ook de 
galerijen, doordien het niet hierop, maar  op de om-
ringende muren rust. e galerijbozocker  zit dus nu 
veel aangenamer en kan het geheele tooneel overzien, 
waar  hij  ook zitten moge. Een betere ventilatie is 
hiervan ook het gevolg, die nog daardoor  bevorderd 
wordt, dat het plafond uit ijzer  en uit twee wanden 
bestaat. e onderste is gelijk een zeef, doorboord 
met talrijk e gaten, waardoor  's winters afvoer  van ge-
bruikte , 's zomers aanvoer  van versche lucht geschiedt. 

n het plafond bovendien schelpvormig is, wordt 
de acustiek veel beter  en de naklank verdwijnt geheel. 

n hoofdzaak zijn dit de groote verbeteringen, die 
het Asphaleia-theater  aanbiedt, terwij l ook alle details, 
als voor  de schilderzaal, die zich boven het achter-
tooneel bevindt, van de magazijnen, kleedkamers, 
repeteerzalen, garderobes enz., grondig bestudeerd zijn. 

e aanlegkosten zullen niet veel hooger  zijn dan 
die van een tegenwoordig theater; de exploitatiekosten 
veel geringer. s zal de assurantiepremie goedkooper 
zijn; de vaste horizont maakt het mogelijk met allerlei 
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losse decoratiestukken te werken , waardoor  niet telkens 
een nieuw achterdoek behoeft geschilderd te worden; 
tal van coulissen, wolken enz. worden overbodig. e 
electrische verlichting wordt 75 pCt goedkooper; het 
tooneelpersoneel aanmerkelijk kleiner. n wor-
den de inkomsten hooger, daar  het publiek natuurlijk -
de voorkeur  zal geven aan een goed boven eer. slecht 
ingericht theater. 

e tooneelinrichting van de e Opera te 
1'cst is geheel volgens het hydraulisch automatische , 
volkomen brandvrij e systeem der  Asphaleia vereeniging 
uitgevoerd. n 27 September  1884 had de opening 
van dit gebouw plaats en dat de stoutste verwachtingen, 
die men van deze eerste proefneming had, overtroffen 
werden, blijk t duidelijk uit het attest van den -
dant Baron Friedr . Podmaniczky, waarin deze onder 
anderen mededeelt dat in verloop van één jaar  niet 
minder  dan negen en dertig opera's en zeven balletten 
geheel nieuw gemonteerd werden opgevoerd, dus ge-
middeld 1 opera of ballet per  week. 

t schip in „l'Africainc" , datanders den machinisten 
dagenlang werk geeft, wordt hier  door  zes personen 
in 5 minuten tijd s klaar  gemaakt. e exploitatiekosten 
werden hier  tot 5o"/,, gereduceerd. 

Eveneens behelst het attest over  de tooneelinrichting 
van het theater  te e a/d Saaie niets dan lofre-
denen. t kwam in 1886 in gebruik. 

Of na dien tij d nog andere theaters volgens dit 
systeem zijn geconstrueerd is mij  onbekend , zeker  is 
het, dat hier  en daar  naar  aanleiding der  studiën dezer 
vereeniging verbeteringen zijn aangebracht en het sy-
steem gedeeltelijk toegepast is. 

e brochure over  de Asphaleia-schouwburg eindigt 
dan ook met den uitroep, aan alle slachtoffers van theater-
branden gericht: r  seid nicht umsonst gestorben, 
ener  Tod hat dem Fortschrit t eine Gasse gebahnt. 

(A.etA.) N . 
, t '92. 

Waarde
Wat de tijden toch gauw gaan. k krij g daar  een 

paar  weken geleden van de j  te Amster-
dam , een programma van het daar  te houden Natio-
naal Congres voor , en nu herinner  ik mij 
alles weer  levendig van toen wij  hier  ook eens zulk 
een congres hadden. r  is wat afgepraat over  bouw-
kunst, over  beeldhouwkunst, over  nijverheidskunst, 
maar  het meest over  kunst. En kranige sprekers hoor! 
Ze wisten het allen weergaas goed; en wat ze ons 
jongeren de ooren gewasschen hebben! de schrik is er 
bij  mij  nooit geheel uitgegaan. 

Onze Vereeniging was toen pas opgericht, die nieu-
we , waar  ik je wel eens van geschreven heb, weetje 
wel ? en dat scheen die heeren van het congres, om- i 
dat zij  ouder  waren in jaren of in ideeën, niet erg te 
bevallen. t jonge goed loopt te hard van stal, 
denkt niet verstandig na, is niet serieus, en, is 't nou 
waar  of niet, dat moet je toch wezen wil je kunst ma- 1 

ken? Verbeeld je kunst met lijntjes, die niet allen 
even dik zijn cn die te ver  zijn doorgehaald op je tee- i 
kening. k weet van een bureau, waar  je trekpen op 
een bepaalde maat werd gezet, en wee je gebeente als 
je met je vingers aan hei schroetje kwam. 

Op dat congres dan, werden curieuse onderwerpen 
behandeld. n beweerde daar  dat in de bouwkunst 
de invloed kenbaar  was , je zag het duidelijk zeiden ze, 
van of je alléén leefde, óf dat je met iemand samen-
leefde. k vond het nog al een beetje onkiesch, en 
heb er  het rechte nooit van kunnen snappen. Ze zul-
len het er  in Amsterdam ook weer  over  hebben, dan 
moet je eens gaan luisteren; als je soms met iemand 

samenleeft, dan kun je wellicht ook er  een bewijs voor 
aandragen. 

n hadden ze het over  het „artistiek e eigendom", 
en dat maakte nu net een indruk alsof op een samen-
komst van eenige arme stakkers, gesproken werd over 
de middelen die zullen worden aangewend om hunne 
bezittingen te verdedigen tegen den aanval van nog 
armer donders. Artistiek eigendom! Ze hadden liever 
moeten delibereeren hoe ze d'r  an moesten komen. 

r  het mooiste wat ik mij  van die heele prateri j 
herinner, is de gloed waarmede men oreerde over  het 
ideale en het reëele in de kunst. t ideale in kunst 
was niet te bereiken , beweerde er  een. Nog al logisch. 
Jawel, zei een ander, als je maar  over  genoeg duiten 
te beschikken hebt, cn een derde kwam vertellen dat 
dc realiteit, weetje. de werkelijkheid, dat die niet ge-
diend was van idealen, en dat de practijk , dat dat 
kunst was, en dat daar  in den tegenwoordigen tij d niet 
genoeg aandacht aan geschonken werd, dat men maar 
mooie teekeningetjes maakte, met een kloddertj e verf, 
cn niet „luisterde"  naar  de vingerwijzing der  ouden, 
en, en . . . 

Toen kwam er  iemand vertellen dat kunst een en 
ondeelbaar  was, en dat, als men ging redekavelen 
over  het reëele en ideale in de kunst, men blij k gaf 
niet te weten wat kunst was. e man werd niet be-
antwoord. 

Verder weet ik er  niet veel meer  van, als een in-
teressante verhandeling over  ijzerconstructies, en ein-
delijk dat het heele congres, met zijn diners enz., een 
bom geld gekost heeft en net zooveel nut heeft gesticht 
als alle andere congressen voor  en na ooit hebben 
gesticht of nog zullen stichten. 

Nu, gegroet, 
. GoiiT. 

N  BEZOE  A A N T 
 T E . 

Evenals het vorig jaar  (zie n". 7 van 14 Febr.' 91) 
willen wij  ook thans een overzicht geven van hetgeen 
in het verstreken jaar, 't zij  door  aankoop, schenking 
of het in bruikleen afstaan, het stedelijk museum 
(hoek e Vijverberg) heeft verrijkt . 

n de eerste plaats dienen vermeld te worden de 
beide ringen door  Prins Willem V geschonken aan 
den heer . . van Olden, thesaurier-generaal van den 
Prins. Beide ringen zijn van goud: e eerste draagt een 
amethysten steen, waarin het borstbeeld is gesneden 
van Prinses Wilhelmina Frederika , dochter 
van Prins Willem V , gehuwd met Carel August, 
Erfprin s van Brunswijk . e steen is omzet met 
achttien brillantc n van het zuiverste water  en was een 
geschenk ter  gelegenheid van bovengenoemd huwelijk. 

e tweede steen vertoont het borstbeeld van Willem 
V , gesneden in agaatsteen. Beide steenen, waarbij 
door  den r  afdrukken in lak zijn gevoegd. 
zijn door  bemiddeling van den heer  P. van k 
in bruikleen afgestaan door  den heer . . van Ol-
den , kleinzoon van den thesaurier-generaal en notaris 
te Cheribon. 

t aanleggen van brandputten in deze gemeente, 
is ook het museum te stade gekomen. Bij  het graven 
van zulk een put op de Voldersgracht, werd op on-
geveer  1 5 . diepte een lepel van roosjestin (het beste 
tin) ontdekt. e zeer  dunne steel, iets korter  dan 
de tegenwoordige modellen, is ongeschonden, terwij l 
de lepel zelf nagenoeg rond is. 

Zéér eigenaardig is een gouden oorring uit de l 6 t t e 

eeuw, voorstellende een slang met de staart in den 
bek. e kop van de slang is fraai geëmailleerd. t 
zinnebeeld der  eeuwigheid werd den 24en October  des 
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vorigen jaars gevonden op het , halverwege 
den westelijken gevel van het , bij  welke 
gelegenheid men tevens op den muur stuitte, die in 
vroeger  dagen het kerkhof begrensde. l een 
menigte doodshoofden cn dito beenderen te voorschijn 
kwamen, heeft men deze wijselijk niet in het museum 
opgenomen. 

Uit de nalatenschap van den beeldhouwer . r 
werd een min of meer  beschadigd model in pleister 
aangekocht van het standbeeld van g Willem
op het Buitenhof, benevens een medaillon in pleister, 
voorstellende het uitreiken van den palm der  overwin-
ning aan de , door  de stad's-Gravenhage. j 
dient vermeld te worden , dat dit model heelt gediend 
voor  den prijspenning die geschonken werd aan de 
eersten der  Tecken-academie. 

Nog wijzen wij  op een statuet in gebakken aarde 
van Prins Willem de Zwijger, gemerkt . r  1842. 

t statuet, waarbij  verschillende ontwerpen en af-
beeldingen zijn gevoegd, welke gediend hebben voor 
bovengenoemd standbeeld op het Plein , mag met recht 
als een groote aanwinst worden aangemerkt. Een en 
ander  is afkomstig van de veiling Bom. 

Onder  de voorwerpen die niet ontbloot zijn van 
kunstwaarde, behoort het sterk sprekend uithangbord: 

e Spaansche boomgaard", afkomstig van dc woning 
van den voormaligen vischhandelaar l op het Spui. 
Zij n wij  goed ingelicht, dan is het bord geschilderd 
door  een leerling van A . Schelfhout. e mand met 
bokking getuigt van goede opvatting. 

Een decoratief schilderstuk „het Wapen van 's Graven-
hage"  cn een houten schot met schilderwerk zijn niet 
onverdienstelijk. 

n het jaar  1757 bracht W. A . t met zijne 
familie eenigen tij d door  in het huis, genaamd „het 

f van Utrecht" . l nauwelijks tien jaar  oud, 
liet zich deze later  zoo beroemde musicus bij  die ge-
legenheid hooren aan het f van den Prins en mocht 
zich daar  in veel bijval verheugen. Ter  herinnering 
aan dit feit is de buste van t ten geschenke 
ontvangen en is haar  een plaats gegeven op den schoor-
steenmantel. 

Een achttal stukken fijn  bewerkte tufsteen zijn over-
blijfselen van het oude , vóór zijne restauratie. 

Uit het huis, indertij d aan het s getrokken, 
is een hardsteenen schoorsteenmantel afkomstig en een 
spiegel met geslepen rand. e lijst , style s , 
is fraai gebeeldhouwd en verguld. Ook een paar 
ornementen „hoornen des overvlocds", geheel verguld, 
dankt men aan datzelfde huis. 

e familie Bosboom gaf ten geschenke een glazen 
bokaal. Geruimcn tij d maakte zij  een deel uit van de 
kunstverzameling van het echtpaar  Bosboom-Toussaint. 
Op de bokaal, gemerkt A . Schouman 1752, is een 
zittend vrouwebeeld met de attributen der  schilder-
kunst afgebeeld. Op den voet lezen wij : 

r  's Gravenhaag* regcrings gunst 
llloeij  lang de e Schilderkunst." 

Vroeger  behoorde de bokaal aan dc schilders-con-
freri e „Pictura" , in 1656 opgericht als voortzetting van 
het , dat toen in handen van de huis-
schilders kwam, met wie de kunstschilders vroeger  in 
dat gilde vereenigd waren. 

Op het gebied van sport kunnen wij  als aanwinst 
vermelden, 4 stokken op pieken, in nationale kleuren 
geverfd, weleer  in gebruik bij  het volksspel -
rijden" , dat in die dagen in de n plaats had. 

Werpen wij  thans een blik op nieuwe schilderijen 
en teekeningen. Van den bekenden landschapschilder 

. J. , die nog in ons midden leeft, werd aan-
gekocht een gezicht op 's-Gravenhage t kleine 

schilderijtje , afkomstig van de auctie Van n en 
Zn., bekoort door  kleur  en toon. 

Belangstelling in het museum werd ook getoond 
door  het afstaan van eene schilderij  van J. van den 
Berg (1710), voorstellende eene oude vrouw, en een 
schilderij  van de hand van J. A . , zijnde 
eene bejaarde dame in Friesche kleederdracht, eene 
verwante van wijlen . a in het Noordeinde , 
die het portret legateerde. t is gedagtcekend 1818. 

Voor de schilderijen, die door  dc Vereeniging -
ne kunst"  worden aangekocht en onvervreemdbaar  eigen-
dom van het m zijn, worden hooge eischen ge-
steld. Uitsluitend „kunst "  dient hierbij  tot richtsnoer  en 
als zoodanig werd aangekocht het bekende doek van 
wijlen onzen kunstschilder  Art z „d e terugkeer  der 
kudde". Eene goed geslaagde reproductie van dit 
doek vinden wij  in het c jaarboekje van dit 
jaar. t portret van den schilder  met kernachtig 
bijschrif t is eraan toegevoegd. 

Wij  mogen niet verzuimen erop de wijzen dat de 
aanwinst in schilderijen zelden groot kan of zal zijn , 
omdat dit museum alleen datgene opneemt wat van 

s afkomstig is, of betrekking heeft op de 
geschiedenis van n g Aangekocht werden ver-
schillende teekeningen van P. C. en J. E. la Farquc, 
van Jan de Bisschop of Episcopius, A. de , . 
Verrijk , Pronk en anderen, benevens enkele goede 
portretten van de Oranjes. 

Wij  wijzen hierbij  op de portretten van den g 
van Zweden en van zijne gemalin Prinses e der 
Nederlanden, dochter  van wijlen onzen Prins Frederik. 

t weleer  geopperd plan tot oprichting van een 
museum Oranje-Nassau moeten wij  dan ook overbodig 
achten, bij  de wetenschap dat het stedelijk museum 
dit vorstenhuis onder  zijne tentoonstelling begrijpt. 

Nog dienen vermeld, twee penteekeningen uit het 
laatst der  18e eeuw en met kleuren opgewerkt. t 
zijn zoogenaamde bedriegers. n dien tij d vonden 
vele teekenaars er  behagen in om verschillende papieren , 
boektitels, speelkaarten, assignatiën, brieven, loterij -
briefjes enz. enz. op en door  elkaar  te schuiven en 
ze dan dikwijl s zoo bedrieglijk na te teekenen , dat 
men geneigd zou zijn er  iets af te nemen of uit te 
trekken. 

t portret van Francois , dat verleden jaar 
door  de zorgen van den heer  A . J. Servaas van n 
uit vrijwillig e bijdragen werd aangekocht, bracht . 
C. W. Vinkhuijzen op het idee om aan het museum 
af te staan s oorspronkelijke partituu r  van 

n aan de Citadel van Antwerpen" . t 
is een marsch voor  militair e muziek, gecomponeerd 
bij  gelegenheid der  25jarige feestviering. 

n dl- vitrin e van de groote benedenzaal vinden wij 
een omslag van een oud rekeningboek , uit het laatst 
der  17e eeuw. t bestaat uit een mat-blauw fond 
met in goud gedreven bloemen, waartusschen een engel 
in zilver. t is een specimen van het fabrikaat uit 
het „Goudleerhuis"  (fabriek), dat weleer  in het West-
einde stond. 

Eene herinnering aan Johan van Oldenbarneveldt, 
die den 13 en i 1619 op het Binnenhof werd ont-
hoofd, vinden wij  in een gedeelte eener  admissie-acte 
van een notaris, uit het jaar  1615 en doorhem onder-
teekend. 

Van Nicolas , tourneur  (kunstdraaier) a la 
e 1753, is een kistje met mathematische figuren 

afkomstig. t is geheel in palmhout bewerkt naar 
het ue en e boek van Euclide's grondbeginselen 
der wiskunde. n het buitenland aangekocht, getui-
gen deze figuren van veel kunstwaarde. 

Op de aanwinst van het penningkabinet en van den 
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historisch-topographischen atlas dient met een enkel 
woord gewezen te worden. e heeren Wildeman, Van 
der Endt, e Stuers, . e de Chaufepié, 

, A . r en C. . l'eters verrijkte n den 
atlas met verschillende portretten, prenten , architec-
tonische teekeningen , photographieën , costumes enz. 

r  verdienen de aandacht twee teekeningen 
van C. van Cuijlenburgh, die, hoewel Utrechtenaar, in 
het laatst van zijn leven te 's-Gravenhage werkte, en 
aldaar in 1827 overleed, vervolgens dc Eutopiaansche 
jaarmarkt , een droom met prent, in 1841 bij  den 
drukker en schrijver  Van der  Ven uitgegeven, en ein-
delijk een reeks afbeeldingen van uniformen der -
landsche gardes en van andere soldeniers. 

Wat de penningen betreft, schonk dc heer . C. 
W. Vinkhuijzen een fraai exemplaar op het overlijden 
van n Anna Paulowna en de heer . C. Wil -
deman een bronzen medaille op het overlijden van 
Prins Willem George Frederik te Padua, in 1799, 
eene afbeelding van het ruiterstandbeeld in brons, 
1845, de watersnood medaille van 1861 en eenige 
strooipenningen , terwij ! aangekocht werden twee series 
gedenk- en strooipenningen op dc veilingen van Sto-
ckum en m ) alsook de bronzen herinne-
ringsmedaillc aan het bezoek van den keizer. -
wel die medaille in één woord "  is, behoort 
zij  als herinnering in het m thuis. 

Een mannequin, die zeer op zijn plaats zal zijn, zal 
dienen om de herinnering aan onze politiemannen uit 
vroeger  dagen levendig te houden. Aan den ingang 
van het museum zal de mannequin, in de uniform van 
een agent 4e klasse , een goed figuur  maken. 

e kleeding heeft bestaan tot 1 Augustus 1888, 
op welken datum genoemde klasse overging tot het 
vaste corps der  politicagenten. Vóór 1 Januari 1883 
werden die agenten 4e klasse nachtwakers genoemd. 
Zij  waren voorzien van een signaalhoorn; vroeger, vóór 
1882, van een ratel, waarvan een exemplaar op het 
museum te zien is Ook vindt men er  een „klep" , 
gedragen tot 1877. 

Ten slotte meenen wij  erop te mogen wijzen, dat 
bij  den directeur het voornemen bestaat, om tijdens 
de a. s. Sporttentoonstelling tc Scheveningen, in den 
1'rentenstandaard alles op tc nemen wat het museum 
op dat gebied bevat. 

Op nieuw durven wij  stadgenoot en vreemdeling op 
te wekken tot een be/.oek aan bovengenoemd museum, 
overtuigd als wij  zijn , dat het door  zijn zuiver  stedelijk 
karakter  aller  aandacht en sympathie ten volle verdient. 

. 
n het arrondissement , departement la , 

vindt men de groeven van Terre de , waarin de drie 
soorten , harde, halfharde en zachte, voorkomen. 

e steen bevat vele goede eigenschappen. e harde en 
halfharde y is vooral aan te bevelen voor  ornementwerk ; 
zij  bevat geen keien of roestvlekken, noch zee- en rivierschil-
pen en is fijn  en regelmatig van korrel. r  de dikte van 
haar  leger, die  a . bedraagt cn haar  weerstandsver-
mogen is zij  zeer  gesehikt voor  werken, waar de steen aan 
groote drukkin g onderworpen is. Zij  laat zich zeer  goed zagen 
en kloven, hetgeen hieruit blijk t dat balkonplaten van harde 
of halfharde y van . lengte en . breedte, op 
eene dikte van . gekloofd kunnen worden. s is de 

n in ons land aan verschillende gebouwen, o. a. het 
, eenige gemeentescholen te m enz. ge-

bruikt . Ten overvloede vestigen wij  dc aandacht op het ver-
slag van eene vergadering der  Vereeniging tot bev. der -
kunst te Groningen, voorkomende in ons blad var. Februari 
jl. , waarin deze steen met de beste soorten gelijkgesteld wordt. 

J TOT G . 
G . 

Vergadering van
Na opening der  vergadering wordt medegedeeld dat de ant-

woorden op de door de Afd. in 't vorige jaar  uitgeschreven 
prijsvraag ter  beoordeeling aan dc Jury zijn verzonden. 

a verkrijg t de heer T. A. Oostenbrug het woord tot 
het houden van zijn voordracht: e materie in de Bouwkunst". 
n zijn inleiding verklaart spreker de moeilijkheid om een 
onderwerp te kiezen na al hetgeen wat daarover cn over 
andere zaken op bouwkundig gebied reeds is gezegd; hij 
besloot daarom uit het rijk e veld der  materie speciaal het 
hout te behandelen. Na eerst de uitstekende eigenschappen 
als bouwmateriaal te hebben in 't licht gesteld, geeft spreker 
aan de hand van eene keurige collectie platen een overzicht 
van de toepassing van het hout voor  het bouwen van woningen. 

e eerste vaste woningen bestonden uit dicht naast elkander 
in den grond geslagen palen, die dienden om zich tegen de aan-
vallen van mensch cn dier  te verdedigen , zooals onbeschaafde 
boschbewoners ze heden-ten-dage nog bouwen. Naarmate de 
beboetten der  volken toenamen, werden ook de woningen 
op meer  doelmatige en betere wijze ingericht; men plaatste ze 
op een steenen voet, meer  openingen voor  lucht en licht wer-
den aangebracht en de onderdeden met smaak gerangschikt 
Van af den tijd dat er  van architectuur  voor die houten ge-
bouwen sprake kan zijn, geeft spreker  uitvoerige uitlegging 
cn wijst op dc inrichtin g en het kenmerk van de verschillende 
tijden, vooral wat de gevels en het detail betreft. e voor-
dracht wordt met aandacht gevolgd, waarop de Voorzitter  den 
spreker  dank zegt voor  dc uitvoerige behandeling van een zoo 
belangrijk onderwerp. 

p verzoekt een der  afdcelingsleden eenige inlichting 
betreffende de deelneming aan het tc houden Congres cn de a s. 
feestviering van het -jari g bestaan der , en geeft 
zijne bevreemding erover te kennen dat, terwij l dc leden uit-
genoodigd zijn om voor dat feest eene geldelijke bijdrage te 
geven, het nu blijk t dat zij  geen recht hebben, althans geen 
voorrecht boven niet-leden, om dat congres bij  te wonen. 

e Voorzitter  zet het doel en de strekking van die inteeke-
ning uileen, waarna over  deze zaak door  verschillende leden 
van gedachte gewisseld wordt. 

e inleider  verklaart ten slotte, en velen stemden met hem 
in, dat, wanneer die bepaling vooraf was bekend geweest, hij 
niet op de lijst had ingeteekend. 

e Voorzitter  meent dat dit punt voldoende is toegelicht 
en sluit, niets meer  aan de orde zijnde, de vergadering. 

G . 
Vergadering van

Na opening der  vergadering worden dc notulen voorgelezen 
en goedgekeurd. 

r  het r  van de Afdeeling is aan het Gemeentebe-
stuur  van Utrecht en aan de n van de Staats- en -
landsche Spoorwegen het verzoek gericht om voortaan van de 
uit te voeren bouwwerken bestek en teekeningen te ontvangen, 
waarop goedgunstig is beschikt; in verband hiermede en met 
dc reeds bij  de Afd. in het bezit zijnde plaatwerken enz. werd 
een Bibliothecaris benoemd, waartoe werd verkozen de heer 
Alb. Nijland, die deze functie welwillend op zich nam. 

r  de Vereeniging van eenige in den omtrek van Utrecht 
wonende steenfabrikanten was een schrijven aan de Afdee-
ling gericht om te bevorderen dat voor dc gevels van monu-
mentale en andere gebouwen, Utrechtsche steen gebruikt 
wordt, wijl naar  de meening der  fabrikanten deze steen de meest 
geschikte daarvoor  is; dit verzoek werd niet ingewilligd, daar 
het verleenen van dergelijken steun niet op den weg der  Af-
deeling ligt. Tot afgevaardigden naar de Algemeene Verga-
dering werden benoemd de heeren J. T. k en Alb. Nijland. 

Alsnu was aan de orde de vraag op het convocatiebiljet 
vermeld: >AVat is nuttig cn noodig om den kunstsmaak van den 
werkman te verhoogen, in verband met de uitvoering van 
bouwwerken?" e vraag werd ingeleid door  den heer  \V. de 
Jong. Spreker  schetste de kennis en den toestand van den 
tegenwoordigen vakman en betoogde in verband hiermede dc 
wenschelijkheid om het opkomend ambachtsgeslacht goed on-
derwijs te verschaffen in het teekenen naar  stijl , het maken 
van werkstukken enz., zooals reeds op ambachtsscholen wordt 
gegeven. 

e gevoelens der  aanwezigen waren omtrent deze zaak zeer 
verdeeld, doch de meesten oordeelden, hoewel zij  het goede 
onderwijs dat op die scholen reeds gegeven wordt, op prij s 
stellen , dat dit niet de eenige weg is tot opleiding van een 
goeden vakman, vooral omdat de a.s. ambachtsman na den 
schooltijd nog zeer  veel zal moeten leeren om voor  veel wat 
in het vak voorkomt bekwaam te zijn. 

e in Juli te ondernemen kunstreis werd voorloopig be-
paald naar . 

Verder  werd de avond doorgebracht met bezichtiging van de 
plannen van den nieuwen schouwburg te Amsterdam en daarna 
de vergadering gesloten. 

O . 
Vergadering van n

Als leden worden aangenomen de heeren J. Vogel , 
S. Wijn , ƒ. Tempelaars, J. Ph. r  Ezn. 

Behandeld worden daarop de vragen door het r 
gesteld. Op vraag X is een rapport uitgebracht van dc heeren 
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o en . welk rapport na eenig debat wordt aan-
genomen ter  opzending aan het . 

Op vraag 1, handelende over  studie op archeologisch gebied, 
is een verslag gegeven door de heeren J. W. . Berden en 

. e strekking van dat rapport is dat die studie binnen 
zekere grenzen aanbevolen wordt. Een debat brengt eenige 
kleine wijzigingen in dit rapport. 

Op vraag  betreffende metselwerk in den winter  antwoorden 
de rapporteurs dat zij  geen ondervinding hebben van suiker  of 
stroop in de specie er. dat voor  voegwerk roggebloem in de 
specie wel aanbeveling verdient 

Vraag , beantwoord door  de heeren u u en Boerbooms, 
handelt over  verwarming en ventilatie. Een uitgebreid debat 
volgt bij  de behandeling van dit verslag. Na eenige toevoe-
gingen als het gevoelen der vergadering, wordt dit rapport aan-
genomen om te worden opgezonden aan het . 

e heer s heeft monsters van Japansch goudleer 
geëxposeerd ; mooie patronen komen daarbij  voor en de prij s 
komt overeen met de bekende imitatie van goudleer. 

G  ET "  TE . 
Vergadering van Zaterdag

Na opening der  vergadering brengt de heer 1'. du , 
ie-Secrctaris, het jaarverslag uit, dat onder  dankbetuiging wordt 
goedgekeurd. 

e heeren Berden en s worden uitgenoodigd de reke-
ning cn verantwoording van den Penningmeester  over
na te zien. 

Vervolgens wordt besloten den eerstbepaalden datum van 
t c. k. voor de dagvergadering te handhaven. 

e Voorzitter  geeft daarop een uitgebreid verslag van de 
geschiedenis van het tijdschrift , waarvan de ie jaargang ter 
tafel ligt. Ondanks de zeer  vele moeilijkheden, die zich voor-
deden na het uitgeven van het prospectus, is men thans zooverre 
dat met eenige hoop de toekomst nog worden tegemoetgezien. 

j  brengt dank aan allen, die medewerkten, en tevens ge-
denkt hij  de welwillendheid en belangeloosheid der  heeren 

t en Co., n en Co. en Van den l &Zoon, 
voor het reproduceeren, drukken en binden. g 
steunden hem de heeren P. u u en G. . Bauer  Jr., waar 
het de uitgave en samenstelling betreft. j  kon hier  tevens 
de belangrijke mededeeling aan toevoegen, dat . -
teiten de n en s de uitgaaf met hare 
inteekening hadden vereerd. 

e heer  Van Nieukerken bedankt namens de Vergadering 
den Voorzitter  voor  de volharding, waarmede hij  deze moeilijke 
taak ten uitvoer  heeft gebracht. j  wenscht hem daarmede 
geluk en tevens de Vergadering met haren Voorzitter  die zoo 
krachtig den bloei van het tijdschrif t weet te bevorderen. 

G "  TE . 
Gewone Vergadering, gehouden

Na eenige medcdeelingen van het Bestuur  werd overgegaan 
tot behandeling der  ingekomen vraag:  er eenig practiseh 
nut te verwachten van het afleggen van vroeven van bt-
kwaamheid t 

e heer  J. J. van Nieukerken, architect alhier, die zich op 
verzoek van het Bestuur  welwillend bereid had verklaard deze 
vraag in te leiden, deed in enkele woorden uitkomen hoe het 
beginsel van proefaflegging voor  «meester"  en «gezel"  bijna 
geheel overeenkomt met de examens, welke in de tijden des 
 üden werden toegepast. t grootste verschil bestaat v. n. 

hierin, dat men bij  de gilden feitelijk gedwongen was een der-
gelijk examen af te leggen, terwij l het thans een ieder  wordt 
vrijgelaten zich eraan te onderwerpen. Uitvoerig besprak hij 
de te verwachten gunstige resultaten dezer  examens, die voor 
velen een grondslag zullen vormen tot verdere ontwikkeling 
in hun vak, hetgeen i. niet alleen zeer  zal ten goede komen 
aan de vakken zelve, doch tevens aan hunne beoefenaars. 

Een woord van dank viel den heer  van Nieukerken voor 
deze uitvoerige toelichting ten deel. 

n eene zeer  levendige discussie over  dit onderwerp, welke 
hierop volgde, werden nog vele opmerkingen gemaakt en bleek. 
dat bij  velen eenige twijfel bestond omtrent de mogelijkheid 
tot samenstelling van juiste programma's der  examens voor  de 
verschillende ambachten. 

Als conclusie dezer  bespreking werd in stemming gebracht 
de volgende door  den heer  Van Nieukerken gestelde motie, 
waaraan vooraf door  den heer  Brouwer  nog eene kleine wijzi-
ging was toegevoegd: 

 Vergadering, gehoord de toelichting tot, en het daarna 
gevoerde debat over de vraag:  er eenig prrctisch nut te 
'vcrwachtsn van het afleggen van proeven van bekwaamheid?" 
besluit, mede door onbekendheid der programma's, denuitslag 
af te wachten der proef, door de Vereeniging Arti  et
trial  en de Nederl.  tot bev. der Nijverheid, 
te nemen. 

t uitzondering van eenige leden die buiten stemming ble-
ven, werd deze motie met algemeene stemmen aangenomen. 

Een aantal teekeningen van uitgevoerde en onuitgevoerde 
werken van den heer  E. F. Ehnle vormden de kunstbeschouwing. 

E . 
. Volgens verschillende dagbladen moet -

nister  Tak ernstig voornemens zijn de uitgaven op de begroo-
ting van e Zaken voor n en Wetenschap-
pen"  zooveel mogelijk te beperken. 

t zou mede het telkens herhaald gerucht te verklaren 
zijn, dat de referendaris dier  Afdeeling het voornemen heeft zijn 
ontslag te nemen. e onlangs bij  dc Afdeeling benoemde inge-
nieur  zou dan met de leiding worden belast, die daardoor  dan 
een meer  uitsluitend technisch karakter  zou krijgen. 

— Wij  vernemen dat. tengevolge van de minder  gunstige 
toestanden der , dc onderhandelingen tus-
schen Z. . den Sultan van i en de firma  G. . Bauer  en 
Zoon te , betreffende de decoratieve beschildering 
van het paleis te , zijn afgebroken. 

. Uit de rekening van den Nieuwen Schouwburg 
over  den dienst  blijk t o. a., dat de balans sluit meteen 
totaal bedrag van ƒ  Onder het actief is opgenomen 
het sildo van de winst- en verliesrekening, groot /

r  er  bij  't begin van het dienstjaar  een saldo was van 
 heeft de schouwburg in  eene winst gemaakt van 

t saldo van ruim  komt uitstekend te pas 
voor  den aankoop van decoratief enz. 

e schouwburg werd gemiddeld bezocht door  personen, 
't geen beteekent, dat gemiddeld  pet. van de ruimte was 
bezet. n 't geheel kwamen in veertig voorstellingen
personen op. e derde rang had, wat men oppervlakkig niet 
zou zeggen en een goed teeken is, het meeste bezoek
personen). n volgen dc stalles  't parket  de 
baignoires  de loges tweede rang  't balkon en de 
loges eerste rang  cn  personen). e loge d'avant 
scène  rang staat onderaan  personen). 

. Verschillende berichten deelden het lot van eenige 
verslagen, die wegens gebrek aan ruimte in de beide laatste 
nummers niet konden worden opgenomen. Vandaar  wordt 
eerst thans medegedeeld dat g t onder  voor-
zitterschap van den heer  J. . n in het gebouw s 
Sacrum alhier  de algemeene vergadering gehouden werd van 
aandeelhouders in de naamlooze vennootschap
tot  van  Opmerker, weekblad voor beeldende 
kunst en technische wetenschap. e balans met de winst- en 
verliesrekening over het afgeloopen jaar  werden goedgekeurd, 
waarna de heer P. van de Erve Jz., die volgens den rooster 
moest aftreden, als Commissaris herkozen werd. Op voorstel 
van het Bestuur  werd besloten de koninklijk e bewilliging te 
vragen tot verlenging van den termijn voor de plaatsing van 
de aandeelen der  eerste serie tot r

Ter vergadering waren  van de  aandeelen vertegen-
woordigd; in het verslag, door  den r  uitgebracht, werd 
erop gewezen dat de financieele uitkomsten beter  werden en 
dat de voorzichtigheid gebiedt vooralsnog geen dividend uit 
te deelen, waarmede de Vergadering zich vereenigde. e zetel 
van de vennootschap zal in den loop van het jaar  naar  's-Gra-
venhage worden overgebracht. 

. e Gemeenteraad heeft besloten, opnieuw een crediet 
te openen en wel thans vin f  om de commissie voor  de 
waterleiding in de gelegenheid te stellen het onderzoek naar 
een prise d'eau voort te zetten. 

. e Gemeenteraad heeft Burg. en Weth. ge-
machtigd het maken van een hoogwaterreservoir  enz voor de 
aan te leggen drinkwaterleidin g onderhands aan te besteden. 

. n de dezer  dagen gehouden vergadering van 
Vak en t werd door  den Voorzitter  medegedeeld, dat 
van de besturen der  afdeeling van de Vereeniging van fabrieks-
en handwerksnijverheid en van dc j  tot Nut van 
't Algemeen een schrijven is ontvangen met verzoek om in zake 
den wedstrijd van Arti ct  samen tc werken in dien 
zin, dat door de gecombineerde vereenigingen een bevoegd 
persoon worde uitgenoodigd om in eene publieke vergadering 
het belang van dien wedstrijd uiteen te zetten. e werd 
besloten. 

t Bestuur  verzocht vrijheid om met het oog op de te 
houden tentoonstelling te mogen afwijken van een tweetal be-
palingen der  statuten betreffende dc contributie en de entree-
gelden der  leden en der begunstigers, welk verlof onder  applaus 
werd verleend. Voorts werd het entreegeld voor de tentoon-
stelling vastgesteld en mededeeling gedaan van het reglement. 

t bleek, dat de tentoonstelling zal geopend zijn van
Apri l tot , dagelijks van des morgens  tot des namid-
dags  uren. Voor  het overige bevat het geen andere bepalingen, 
dan die welke in dat geval in den regel worden gemaakt. 

Aangaande dc tentoonstelling kan de Voorzitter  nog mede-
deelen dat de mededinging de verwachting verre heeft over-
troffen Er zijn tal van inzendingen toegezegd. 
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Beeldhouwwerken in marmer  en geboet-
seerd, meubelwerken, o. a. geheele ameu-
blementen in stijl , tapijten, waaronder 
rijk e Smirnasche. plafondschilderingen, 
smeed- en gietwerk, enz. r in het 
bijzonder  verdienen de inzendingen van de 
kunstnijverheidsscholen te Amsterdam en 

, en die van snijwerk uit Fries-
land, de aandacht; ook s hout-
snijklasse zond in. 

Wat de oude kunst aangaat, is ingezon-
den de bekende r  kamer van 
den heer . van Nicuwland te : 
antiek zilver- en goudwerk, porselein, 
kunstnaaldwerk, oude narresleden en sjee-
zen, verder  eene antieke uurwerkmakerij ; 
de gemeente Schoonhoven heeft eene groote 
collectie oude kunstnijverheid toegezegd, 
etc. etc. 

Afdeeling , kunstvoorwerpen, betrek-
king hebbende op de geschiedenis van 

, belooft niet het minst belangrijk 
te zijn. Tusschen autoriteiten en particu-
lieren bestaat er  als het ware een wedijver, 
om belangrijke en zeldzame voorwerpen 
in te zenden. 

e catalogus, die geïllustreerd zal zijn, 
is bijna gereed. Voor het houden van 
eene loterij  is de koninklijk e goedkeuring 
verkregen; de exploitatie daarvan is op-
gedragen aan den heer  Nierstrasz te 
's-Gravenhage. Als hoofdprijzen voor  deze 
verloting zullen worden aangekocht ie. een 
compleet ameublc-( stijl) en  een dog-
cart. 

a hield de heer  Van Workum 
eene lezing over  den Griekschen tempel, 
die door  eenige teekeningen toegelicht 
en luide toegejuicht werd. 

— n schrijft uit Amsterdam aan de 
Nieuwe  Cl.: 

g t zal in de annalen onzer 
nationale kunst met een zwarte kool worden 
aangeteekend. Op dien datum komt eene 
der belangrijkste collectie schilderijen van 
oude meesters onder  den hamer, het kabi-
net nl. van wijlen den heer t van 
Vollenhoven, in leven Burgemeester  van 
Amsterdam, waarbij  gevoegd zijn een aantal 
schilderijen uit de nalatenschap van wijlen 
den heer  C. . A. van Engelenberg, oud-
burgemeester  van . e verzame-
lingen tellen respectievelijk slechts  en 

 stukken, maar  men vindt er  de beste 
stalen onder van de kunst van , 

, , Willem en Frans 
van , , Jan Steen, Ter  Borch, 
Wil . van de Velde, Joh. Vermeer, Ph. 
Wouverman, Jan Wijnants, Van Ever-
dingen, Aert van der  Neer  enz. Zulk een 
hard gelag voor  ons .Nederlanders is deze 
veiling, dat zelfs de auctionarissen — de 
heeren C. F. s en Cie — zich niet 
hebben kunnen weerhouden in de inleiding 
tot den catalogus de gemoedelijke verzeke-
ring te geven %que nouséprouvous quelque 
mcliimolie de voir se disperser ces joyaux. 

 au dela de la frontier et 
Auront-ils ii  affronter le voyage vers 1111 
autre monde/ Zij  voegen er  terecht een 
woord van oprechte hulde bij  aan dc na-
gedachtenis der  laatste bezitster, die door 
eenige der  beste werken uit hare verzame-
ling te legateeren aan de gemeente Am-
sterdam,  a. een J. , een Van 
Ostade, een G. r  en J. , 
verhoed heeft, dat de geheele verzameling 
misschien in handen van vreemden zal 
overgaan. Een groot aantal der  schilde-
rijen uit de collecties t van Vol-
lenhoven maakten het sieraad uit der in 

 te e door  georgani-
seerde expositie van oude kunst. 

ter  in den dienstkring ;  tot 
opzichter  in den dienstkring t 
de heer . . A. Stassar, thans opzichter 
in den dienstkring Valkenburg en  tot 
opzichter  in den dienstkring Valkenburg 
de heer  J. B. . Wishaupt, thans buiten-
gewoon opzichter  bij  de werken tot ver-
legging van den d te 's-Bosch. 

— e heer  E. O. n te -
veen, is benoemd tot directeur  der  tram-
weg-maatschappij  Groningen—Zuidlaren. 

— Tot leeraar in het bouwkundig tee-
kenen aan de burgeravondschool te -
ter  is benoemd de heer  J. . Gantvoort, 
aldaar. 

VACANT E . 
— Adspirant- ing . der  marine. 

Jaarwedde ƒ  Adres vóór of op
t a. s. aan den r  van . 

— Opzichter-teekenaar, voor
maanden. Adres lett. , boekh. Wenk 
en Birkhoff , . 

. 

e n 
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Aanbesteding. 
Op g den 4 April 1892, dei namid-

dags ten twee ure, zal in het Contraal-
Fersonenstation te , in het 
lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang 
vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens Bestek N". 519. Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen — 

n -Bommel, Amersfoort— 
n en f in 

5 perceelen. 
g / 28532.—. 

e bestekken zijn tegen betaling van f2.— 
per exemplaar  verkrijgbaar  aan het Centraal 
Administratiegebouw der j 
aan het k te , bij  den 
Portier, of op franco aanvraag met toezen-
ding van het bedrag aan het bureau Weg 
en Werken r 154. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun-
nen worden verkregen als in de bestekken is 
vermeld. 

Op deze bestikken zjjn toepasselijk de Al-
gemeene Voorwaarden der e 

n Spoorweg maatschappij  dd. :U 
Januari 18V, (gewijzigd.- herdruk van 23 
Januari 1891) die bovendien tegen betaling 
van /'O 60 per exemplaar  aan bovengenoemd 
bureau verkrijgbaar  zijn. 

e Administrateur . 

. 
Bij  het personeel van den Provincialen 

Waterstaat in g hebben de navol-
gende wijzigingen en benoemingen plaats 
gehad: 

ie tot opzichter  in algemeenen dienst 
de heer  J, F. B. Tscharner, thans opzich-

 EX S van 
 zullen op 19 April ten i ure 

's namiddags ten Stadhuize aiduar, in het 
openbaar  aanbesteden: 

t maken, leveren en stellen 
van een Plaatijzeren Oashou-
derklok met bijbehoorende wer-
ken, op de Gemeente Gasfabriek 
aldaar. 

Bestek en tuekeningun liggen van af 14 
t ter  inzage ten e der Gasfabriek. 
t bestek is tegen inzending van ƒ0.40 

bjj  den r  der  Gasfabriek verkrijgbaar . 
 en Wethouders, 

get. . . 
 Secretaris, 

get. . . 

e  der  Gem. Gasfabriek te 
 is voornemens op g den 29"'° 

t 1892, tins namiddags ten 2 ure, in het 
openbaar, ten e der  fabriek, 

aan te besteden: 
t maken van Fundeeringen 

voor  nieuwe vuren in de Stokerij 
van de Gom Gasfabriek en 

t maken van een Condensor-
gebouw achter  de nieuwe stokerij 
met fundeering voor den con-
densor. 
t bestek met S teekeningen is tegen 

betaling van f 1 te verkrijgen ten e 
der fabriek. 

e aanwijzing zal geschieden op -
dag li t e. k., des voormiddags ten 
10 ure. 

n alle werkdagen van voorin. 
10—12 en nam. 2—t ure ten e van 
den Architect A . . , Boulevard 
N». 10. 

J .  SZN. 

e n 
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Aanbesteding, 
Op g den l*™ April 1892, des na-

middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer 8' klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 522: 

t maken van een bijbouw aan 
de s op het 
Gemeenschappelijk stationsem-
placement Winterswij k met bij -
behoorende werken. 

Begrooting / 3300. 
t bestek is tegen betaling van ƒ 1.— 

verkrijgbaar  aan het Ountr.ial-Administratie -
gebouw der j  aan het k 
te  . bjj  den Portier, of op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau Wogen Werken, r  154. 

e Administrateur . 

e n 
. 

Op g den 191 1 April 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer lie klasse (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 512: 

J t maken, leveren en opstellen 
van plaatijzeren liggers met kop-
pelingen ter  versterking van 
de brug over  de Poldervaart bij 
Schiedam. Begrooting /'6890.—. 

t bestik met teekening is tegen beta-
ling van ƒ1  verkrijgbaar  aan het Cen-
traal Administratiegebouw der j 

. aan het k te  A  bjj  den 
 Portier, ot op franco aanvraag met toezen-
ding van het bedrag aan hut bureau Weg 
en Werken, kamer 154. 

E . 

te koop met
van 2 . lengte bjj  1.80 . breedte, laden 
en koker  voor  tuekeningun. Te bevragen 
onder  letter  Y aan het Bureau van
Opmerker, . 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven 

, 

TEBB E E Y 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du Progrès 35. 
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Op g den 19 April 1892, dos namid-
dags ton 2 uur, zal in hut Cuntraal Perso-
nenstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer 3d'  klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed in twee percuulen en in 
massa volgens bestek N" . 490. 

Perceel . t verbroeden van een 
gedeelte spoorweg, wijzigen van 
spoorinrichtin g en maken van 
een verhoogd perron met abri 
en bijkomende werken. Begroo-
ting ƒ 48500. 

Perceel . t maken van een ijze-
ren Overkapping met bijbehoo-
rende werken. Begooting / 27200. 

Een en ander op het stationsem-
placement te Apeldoorn. 

t bestek met twee tuekeningun is ad /3.00 
verkrijgbaar  aan hot Centraal Administratie-
gebouw der j  aan hot k 
te , bij  den Portier  of op franco 
aanvraag mot toezending van hut bedrag 
aan het bureau Weg en Werken, kamer  N°. 151. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in hut bestek 
is vermeld. 

e Administrateur . 

e n 
w . 

Aanbesteding. 
Op g den 28'"° t 1892, des 

namiddags ten 2 ure, zal in het Centraal 
Personenstation te , in hut lokaal 
naast de wachtkamer 3' klasse (ingang Ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 518. 

 ophoogen en verbroeden van 
een terrein en het daarop leg-
gen van sporen en wissels aan 
de Werkplaats te . 

g / 5050.—. 
t bestek is tegen betaling van ƒ — 

verkrjjgbaar  aan het Cuntraal Administratie-
gubouw der j  aan het k 
te , bjj  den portier  of op franco 
aanvraag met overmaking van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r  154. 

Aanwijzing wordt gedaan ais in hot be-
stek is vermeld. 

E . 

, . 
Opgericht 185(1. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr. , Amsterdam. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor  Ph. t . l l lh .gr .ph le . 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  P h . t m n e .-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
sjjne s t é r é a t y p c - l n r l r h t l n s voor . -
kere, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ro«™ aanvrage gratis toegezonden. 

O. J . . 

e n 
. 

Op g den 28"" ° t 1892, dus na-
middags ten twee ure, zal in het

N te , in het 
lokaal naast du wachtkamer 3J'  klasse (in-
gang vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens bestik N°. 518. Uitvoeren van 
onderhoudswerken op de spoor-
wegen -

, -
ZEN ,
en N STAVO-

, in 4 perceelen. 
g / 36570 

en volgens Bestuk N°. 520. Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen -

 en
S en op het gemeen-

schappelijk station -
, in 7 perceelen. 

g ./ 59100. 
e bestekken zijn tegen betaling van f2.— 

pur exemplaar  verkrijgbaar  aan hut CEN-
W der 

j  aan hut  te -
, bij  dun Portiur . of op franco aan-

vraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r 

[154. 
| Aanwyzing geschiedt en inlichtingen kun-
1 nen worden verkregen als in do bestekken 
! vermeld. 

Op deze bestekken zjjn toepasselijk de Al-
! gemeens Voorwaarden der e 
i n Spoorweg j  dd. 31 
| Januari 1S85 (gewjjzigde herdruk van 23 

Op g den 28>"" t 1892 des na- Januari 1891) die bovendien tegen betaling 
middags ton 2 ure zal in het Centraal Per- van ƒ 0.50 per exemplaar  aan bovengenoemd 
sonenstation te Amsterdam in het lokaal naast bureau verkrjjgbaar_zjjn . 
de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed volgens bestek N°. 503: 

t uitbreiden der  los- en laad-
plaats op het stationsemplace-
ment n . g ƒ10130. 

t bestek is tegen betaling van /1.— ver-
krijgbaar  aan het Administratiegebouw der 

j  aan het k te -
 bjj  dun Portier  ot'  op franco aanvraag 

met toesending van hut bedrag aan het 
bureau Weg en Werken, r  154. 

Aanwjjzing zal worden gedaan, als inliet 
bestek is vermeld. 

e Administrateur . 

e van Financiën-

Op , 29 t 1892. dus namiddags 
te 12 uur, zal, onder  nadere goedkeuring van 
den r  van Financiën, aan het gebouw 
van het e van Financiën, worden 
aanbesteed: 

het onderhouden en herstellen 
van het w te -
den , waarin de kantoren van de 

n en het r  zijn 
gevestigd, van den dag af waarop 
de aanbesteding wordt goedge-
keurd tot en met 31 t 1805. 

t bestek ligt ter  lezing aan het -
sterie van Financiën, aan de bureel van dun 

r  in hut lstu district te 
' l , aan dat van het Provinciaal 
Bestuur  van  un aan het kantoor 
van de hypotheken un het kadaster  te 

. 

n worden gegeven door  voor-
noemden r  te E 
un door  den r  bij  de -
bouwon . S te . 

Aanwijzing zal worden gedaan op , 
22 t 1S92, des namiddags te \% uur. 

, 2 t 1S92. 
Voor den

 Secretaris-tieneraal: 

. 

E N 
J 

e Administrateur . 

, 
N VAN 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  hij 

, s i l icaat, enz, enz. 

J . W . N - G o u d a. 
, , . 

Onbrandbaar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

H. . - ^rnliem . 
 v an Z . . d en . 

^ _ k en n van n voo  wetenschappelijk . 
d voo , Eoekmeet- en e n 

met Zilver  18«8, 1881, 1883 . Tentoonst.) 
e onderscheiding 1879. 

, , - en , enz. enz. 
, - en , , enz. enz. 
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S te

maal-, Plaat-, llanri- , - en  enz 
Steeds voorhanden 

 in verschillende profielen en lengten. 
vuien en i l uit ile fabriek 

van Gebr. &  Co. te Weenen, alsmede 

1) :  E 19 t 1N92. 

in groote verscheidenheden, voor: . Trottoirs , -
Conrts, , Winkel- en n vloeren, Gangen, , 
Brug- cn . Betoiifundeer-iiigeii enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wijnand , kamer  '.1 en 10, Amsterdam 

i voor  Arnhem lij j  den r  tl . Q. S C.Ozn., Beekstraat F fisi te Arnhem 
 Uir-rteu- W. PATON 3 

E

Complete

G e b o u w en en . 
. E. G , 

. 

g tegen o n g e l u k k e n. 
Bericht aan fabrikanten, aannemers en allen, 

die werklieden in dienst hebben. 
e Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming 

van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen 
verschaft op bepaalde voorwaarden 20 percent 
reductie op de verzekeringspremicn tegen 
ongelukken. n mlresseere zieh daartoe 
aan den wuurneincnden Secretaris der  Ver-
eeniging, den r F. VEB8T1JNEN, v. 

g t :t. N . 

 Voorzitter der Vereeniging: 
. .1. Tii . . 

-

-
en andere 

, 
voor , , 

n N 
. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

Bekroond: 

. Amsterdam 1883 

J O  A N N , t a

Bekroond : 

 VAN 

G r lasniozaïek. 
 en

Opg-erlolit . 

Eenig vertegenwoordiger  voor  Nederland 

. , Amsterdam, 
l leere i i t t rac l i t 11. 335, b i j  de O u de . 

e ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zjj  le-
veren '  l ' o i i l : i n< l - ( .111111 in vaten van 180 ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
Contractanten der gemeente , t 1892, 
aan wien men alle orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

t k t , . Ludw. . 

N VOO N 
G & N , Amsterdam, 

 Hendrikkade 14, 
g tot het nemen van metsel proeven bij  kunstmatige vorst. 
h en Chemisch Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 

Cement, enz. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

 22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

 .4 AL-VE " 
en . 

JT. 1.. B A O O
. 

r  van Z.  den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
churen worden op aanvraaggratie geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

U < " . 
t 402 

. 

. L u c h t- en s 

Voor het verwijderen van warme-
of slechte lucht, stof, atoom, 

n enz. Voor  droging en af-
koeling in fabrieken van verschillenden 
aard. (1) 

Vraag prijzen en referentie: 

E G N°. 13. G 23 T 1892. 

A 

Adres voor
Bureau van  Opmerker,  Arnhem. 

Bureau der  Architectura et Amicitia 
 P A U

 Amsterdam, 
en al, wat

 Amsterdam., 

T /  per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 
 franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 
Postunie)  en ë —, beiden bij vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den t Jon. G .  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. e 969e gewone g zal gehouden -
den op Woensdag 30 t a. s., des avonds om 8 

, in het Genootschapslokaal. 
Agenda: 

a. n van het . 
b. e van den hee J. :  kunst en 

het publiek. 
e. g van eene Commissie voo  de -

ziening. (Volgens . 102 de  Genootschapswet zal 
deze commissie bestaan uit zeven leden, n 3 

- en 4 gewone leden.) 
d. , te geven doo  den hee G. A . 

Zeeman. 
Namens het Bestuur: 

e , 
C. W. Nijhoff . 

(A . et A.) T E N . . 
(EEN ) 

 VV. C. BAUE  ('). 

O N ZE E E U W. 

Omdat de meeningen en daden de  menschen een 
gevolg zijn van de meeningen en daden de  menschen 
die vóó  hen geweest zijn, zal het sociale leven, s 
alle tegenkanting die het in e of e mate 
altijd wel zal moeten , zich logisch blijven 
ontwikkelen, eenvoudig, als het n in de . 

Wannee , zooals in het einde de e eeuw, 
geheel nieuwe ideeën doo  enkelen d n 
en als s de d willen komen , 
dan heeft de menschheid, dat is de massa, een m 

p noodig alee zij die ideeën heeft n 
en in toepassing kan . e wet de d 
is niet te ; en, evenals thans van het 
socialisme, is in het e gedeelte onze eeuw, al 
had men ook den mond vol van „de zegeningen de

, doo  de menigte niet veel n van 
wat die e g t had. n e 

J de n na, bleef n als  cn alleen, als 
j d n , schikte men een beetje opzijde of 
1 wijzigde zijn ideeën wat. Nu een eeuw n is, 
; het n algemecne is , het maatschappe-
 lij k bewustzijn wakke , en doo  velen al wede

1 t t aan de consequentie de -
! , kan men , op de afgcloopen eeuw -

ziende , tamelijk wel bepalen welke de weg zal wezen, 
die in de naaste toekomst zal n bewandeld. 

t zal men ook kunnen ten opzichte van de kunst, 
eenvoudig doo  de kunstgeschiedenis van deze eeuw tc 

. Ook op dit gebied zijn doo  enkele n 
het t de n n en hebben de 
kleinen, voo  zoove zij niet navolgden , de oude sleu
gevolgd of, omdat zij toch gevoelden wat te moeten 
doen, zoekend cn d cn d -
geleefd. 

t de t de , een noodzakelijk 
gevolg van de op e leest geschoeide g 
van Lodewijk , en vandaa van zelf tot de be-
oefening de , d de eeuw begonnen. Onde
Lodewijk X V en X V  was men n , steeds 

, en bij de k en bij het n 
van den n Caesa was de kunst, die de 

n moest afspiegelen, noodzakelijk eene 
volging van die de e en e staten, 
en , omdat zij moest voldoen aan de eischen van politiek 
en , k men , ten einde haa te kunnen 
doen n aan haa doel, naa d 
en naa e om te n wat daa aan h 
nog g was van de monumenten de  oudheid. 

, dat was het ! t is n 
een machtwoord, dat doo  de geheele eeuwgeschiedenis 
heenklinkt, dat is n als het hoogste, het 
éénig , het fundament van alle bouwkunst; en , 
sinds langen tijd gewoon de kunst te beschouwen als 
een n met gewijzigde navolgingen van

e kunst, en dus n van eigen stijl , nog 
duizelig van de e n de

, wist men niet bete te doen dan datgene 
na te volgen, wat men schoons vond bij . 

. $ 

e  A. 
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Toen men geen eigen stijl meer  had, en de artist 
archeoloog werd , wat bepaalde toen grenzen aan deze 
studie der  ouden? Waarom juist Grieksch, waarom 

, toen men zag dat na e het groote 
e tijdper k was aangebroken? d dit niet 

evenveel recht op bestudeering cn navolging; men was 
nu toch in ? n waarom de Gothiek niet? n 
had haar  niet gewild, nu ja, maar  had men haar  wel 
grondig gekend? 

En als e stapte men met zevenmijls-
laarzen de geheele wereldgeschiedenis door, van af de 
tijden dat er  kunst ontstaan was. Waar de menschheid 
eeuwen voor  noodig gehad had, dat kon men nu wel 
in even zoovele jaren; en deze eeuw schonk het zeld-
zaam schouwspel, dat de geheele kunsthistorie, met 
al haar  stijlen , in één honderdtal jaren weder  geheel 
werd nageleefd. t was een groot geschiedkundig 
tooneelspel, dat op het ige-eeuw-tooneel werd afge-
speeld, met al dc nagebootste mise-en-scène, al de 
gekopieerde kostumes, een tooneelspel dat bij  gaslicht 
geen onaardig effect zou maken , maar  dat in de werke-
lijkhei d een treurige getuigenis aflegt van de onmacht 
der menschen. 

n d het eerst, en later  in Frankrijk , werd 
de Gothiek en dc kunst der  middeleeuwen nagespeurd, 
en, daarin even logische beginselen vindend als in de 
klassieken, nagevolgd. Voor  het meerendeel echter 
kwam dit de vervallen en meestal onvoltooide monu-
menten uit die tijden ten goede. n -
land, , Weenen en in Engeland, werd zij 
met meer  liefde behandeld, cn gaf, als altij d de zonde-
bok, aanleiding tot menigen strijd . 

t meest heerschende dus was de , uit 
ë overgekomen. e - en , 

die vooral in Florence werd nagegaan en bestudeerd, 
moesten nu de diensten bewijzen welke men voorheen 
van n en Grieken genoten had. 

r  men begon in te zien, dat dit baseeren op de 
klassieken en op de e uitliep, of doodliep, 
op een zuivere navolging van de monumenten, die in 
Grieksche en e tijden en landen den roem 
hadden uitgemaakt van dien hen gewrocht hadden, doch 
in het noorden cn in een geheel anders beschaafde maat-
schappij  overgebracht, onbehaaglijk cn vervelend waren. 

n zocht, men gevoelde dit kon zóó niet, en 
peinsde; — maar  — daar  — vlak voor  hen , — hoe 
hadden zij  zoo kunnen suffen, — daar  stond het, daar 
stonden hunne nieuwe voorbeelden, rustig wachtende 
tot ook zij eindelijk eens een beurt kregen. Gevonden! 
gevonden! Eureka! Een nationale kunst, dat is de 
oplossing! En ver  galmde het over  alle grenzen van 
alle landen van Europa, en de echo herhaalde het 
schoone gemaakte-woord: een Nationale ! 

r  trok men erop af; en geen topgevel was meer 
veilig, geen sluitstcentje, geen leeuwenkopje, geen 
kruiskozijn , werden gelaten in de zoete rust waarin zij, 
goedig glimlachend, gedurende een paar  eeuwen op 
het rusteloos zoeken en mistasten van de menschen 
ónder hen hadden neergekeken. Zij  werden bevoeld, 
betast, niet de oogen verslonden, want o! zij  waren 
zoo mooi; zij  werden gekopieerd, opgemeten, afge-
goten ; men liep met ladders en maatstokken, met 
ramen met ruitje s of met schetsboeken naar  alle steden 
en dorpen waar  mooie oude nationale kunst te vinden 
was, en kroop op daken en op torens, in kerken en 
binnenkamers; men kocht den menschen hunne kasten 
en huisraad het huis uit , om ze als heilige relieken 
te bewaren bij  zich of ze op te stellen in dc musea. 

En de schrijvers trokken aan den arbeid om de 
nieuwe idee overal ingang te doen vinden; men werd 
bedolven onder  jaartallen en geschiedkundige bijzon-

derheden , onder  betoogen over  het waarom der  diverse 
constructies, en vergast op strijdartikele n over  de 
juiste namen der  oorspronkelijke bouwmeesters, of over 
dat het eene land destijds de kunst van het andere 
land heeft afgekeken. 

En men stuurde een nieuwen schat van plaatwerken 
de wereld in. e „nationale"  Fransche, de e 
de Belgische, Engelsche, , e na-
tionale stijlen werden uitgeplozen, gedetailleerd, en 
de gebouwen afgebeeld en gephotografeerd den weet-
gierigen toegezonden, die steeds gretige koopers werden. 

n wilde de nationale bouwstijlen leeren kennen, en 
daarna, op die kennis gebaseerd, een nieuwen nationalen 
stijl maken. m toch was het te doen — r men 
zag niet in dat, al was men op weg naar  het betere, 
men op deze wijze toch weder  vervallen zou in de kwaal, 
waarom men vorige kunstuitingen had afgekeurd, en 
dat men bovendien minder  waar  zou worden , door  veel 
wat daartoe niet behoorde, met de vlag van Nationale 

t te dekken. 
n heeft geen rekening gehouden met de maat-

schappij  van het einde dezer  eeuw, met de politiek 
niet, en niet met de nijverheid, noch met den handel, 
of met de groote ontwikkeling van het verkeersleven, 
alle machtige faktoren die gericht zijn tégen nationaliteit; 
de veelzijdige ontwikkeling van den architect k.in zich 
niet meer  bepalen tot de kunst van eigen vaderland; 
de internationale handel stuurt hem de nationale stijlen 
van andere landen thuis, en het gemakkelijk verkeer 
voert hem over  alle grenzen in Europa en over  de ge-
heele wereld heen; —onder  hen, die het meest riepen 
om een nationale kunst, waren er  velen die deden 
als menschen die er  hoog over  oreeren dat ieder  volk 
zijn eigen taal moet hebben, en dan in het dagelijksch 
leven de taal spreken van een ander  volk; en de 
enkelen die getrouw bleven aan hunne leus, zij  kon-
den de grootheid van de oorspronkelijke voorbeelden 
maar  zelden bereiken; — en zoo is het gekomen dat de 
weg, die met zooveel geestdrift werd opgegaan, ge-
bleken is niet te leiden naar  het hooge doel dat men 
zich had voorgespiegeld. 

n had die schoone e uitingen der  16e 
en 17e eeuw met rust moeten laten, ze alleen moeten 
bestudeeren, zooals men alle kunsten die vóór ons 
geweest zijn, bestudeeren moet, maar  ze niet moeten 
volgen, en vooral niet onwaardig kopiëeren ; want van 
iemand dien men zeer  lief heeft en hoog vereert, ziet 
men niet gaarne karikaturen ! 

t den terugkeer  tot dat waarmede men begonnen 
was, eindigde men toen dien reuzenzwaai door  de 
kunsthistorie. e n werden weder  op-
gehaald , cn zoo had men den krin g voltallig. Wat nu ? 

Zooals de toonkunst haar  Wagner; zooals de dicht-
kunst haar  Victor , haar  Byron ; zooals de letter-
kunde haar  Flaubert, bij  ons haar i cn haar 

t heeft gehad; zooals de schilderkunst haar t 
en , de beeldhouwkunst haar ; — 
zoo kan de bouwkunst haar  groote mannen aanwijzen, 
die vóór ons allen gevoeld hebben de groote hervor-
mingsideeën; — en wat al die reuzen voor  hunne kunsten 
geweest zijn, dat is c voor  ónze kunst 
geweest. 

s langen tij d geleden (') heeft zich de 
hervormingsidee in onze kunst geopenbaard en enorme 
stappen zijn ten haren gunste gedaan door i -
brouste en , twee figuren die men in het 
eerst getracht heeft van elkander  gescheiden voor  te 
stellen, maar  die, in waarheid, op één en hetzelfde 

('} A . de Baudot: „Cour s ^'Architectur e Francsise au Trocadéro" 
 Encyclopedie d'Architecture,  Année. 
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doel afgingen, zij  het dan dat de wegen daartoe ver-
kozen, verschillend waren. Thans, nu dc werken 
van c beter  bekend zijn, meer  gewaar-
deerd, en men volle zekerheid heeft dat de meester 
nimmer gedroomd heeft van eene e der  Go-
thische vormenspraak, thans heeft men óók beterden 
modernen ideeën-weg begrepen, waarlangs hij  gezocht 
en getracht heeft de architecten te leiden , ten profijt e 
van de toekomst. Ook vereenigt men thans hem en 
heel zijn school, met die van , en rangschikt 
alle architecten die vooruit willen, onder  den invloed 
te staan van die twee groote machtige personen der 
zoogenaamde rationalistische school. 

t is zeer  zeker  dat de hervormingsideeën, die ik 
hier  verdedig ingevolge de leerstellingen van boven-
vermelde meesters, de noodige verwarrin g hebben te-
weeggebracht in de architectenwereld, eene verwarrin g 
die zich evengoed openbaart bij  hen, voor  wier  ge-
woonten die stellingen hinderlij k zijn en door  wien dus 
deze leer  wordt afgewezen, als bij  hen die ze in prin -
cipes aannemen en ze zoeken toe te passen; zoo'n 
hervorming is maar  niet in ëénen dag tot in de prac-
tij k toe doorgedrongen. 

t is overbodig te doen uitkomen welke reden de 
opposanten hebben, om zich tot wanhopens toe te 
blijven verzetten, maar  wel is het hoognoodig een woord 
te zeggen met betrekking tot de voorvechters, die 
eigenlijk niet altij d de ideeën-orde begrepen hebben, 
en die ongelukkig niet voldoende gewapend waren om 
haar  goed in toepassing te brengen. 

n wij  het bekennen, en de waarheid niet trach-
ten te verbergen: meestentijds hebben de architecten 
die in principe de rationeele richtin g hebben aangeno-
men , dikwijl s overdreven en gemeend de oplossing 
uitsluitend te zien in eene schijnbare toepassing der 
materialen. Enkelen hebben zelfs getracht hunne manier 
van bouwkunst-uitoefenen uit te leggen, zeggende: „wi j 
maken decoratieve constructie"  of „geconstrueerde 
decoratie". Woorden, niets dan woorden zonder  zin! 
En de tegenstanders hebben druk geprofiteerd van die 
misslagen en niet minder  van de wijze waarop men te 
dikwijl s de quaestie, waarvan de grondidee misschien 
nog nict-eens algemeen genoeg begrepen is geworden, 
verkleinde." 

(Wordt vervolgd.) 

(A.etA.) T T 
V A N

Nadat verleden jaar  eene proefanevering van deze 
uitgave in wijden krin g ter  kennismaking werd rond-
gestuurd , verschijnt thans de geheele eerste jaargang, 
loopende over  1891. 

Wij  kunnen niets dan lof over  hebben voor  de zeer 
nette uitgave, door  b.g. vereeniging bezorgd, waarvan 
de inhoud uitmunt door  algemeene en juiste keuze der 
platen niet alleen, maar  ook door  den uitgebreiden 
tekst, door  bevoegde medewerkers geleverd. 

e eerste jaargang, in vier  afleveringen, bevat de 
volgende platen. 

ie . 

. . Hamer en Truweel, gebruikt door . . 
n Wilhelmina bij  de eerste-steenlegging van 

het nieuwe Buitengasthuis te Amsterdam; 
Ontwerp en teekening van den r . Sluijterman, 

uitgevoerd in de werkplaatsen der  firma r en Zoon 
te Amsterdam. 

. . Voorschot van crëme-kleurig leder, bij  de-
zelfde gelegenheid door . . de n gedra-
gen , geheel met de naald gewerkt op de l 
voor  kunstnijverheid, naar  het ontwerp van den heer 
G. Sturm. 

. . n boekband met metaalbeslag, ont-
worpen door  den architect P. J. . Cuypers, voor  dc 
firma  Enschedé en zonen te m , aangeboden aan 

. . n Emma. 
. . Trapbatustcrs met koperen lampen (uitgevoerd), 

ontworpen door  den architect J. j . van Nieukerken te 
's-Gravenhage. 

2e . 

. . Tegeltableau „kerameia" , ontworpen en ge-
teekend door  den heer  A . e Comte te , ver-
vaardigd in de bekende aardewerkfabriek „d e porseleijne 
flesch" te . 

. .  in eikenhout, ontworpen en 
uitgevoerd door  den heer  E. A . F. Bourgognon te 

. 
. .  van gedreven ijzer  in het 

m van d te . 
. . Consoles in hout gesneden, uitgevoerd naar 

teekening en onder  leiding van den heer  P. J. den 
g te . 

3e . 

. . Schoorsteen, afkomstig van de hofstede „Aus -
picis et Telis" , tusschen Velzen en Zandpoort; thans 
in het m van d te . 

. .  paneelen, aangebracht in het rook-
salon aan boord van een onzer e mail-
booten; ontworpen en uitgevoerd door  den heer  A . 
F. Gips te Bergen-op-Zoom. 

. l en . Voorzittersstoel in de zaal der  Pro-
vinciale Staten van , te Assen; ontworpen en 
geteekend door  den heer  J. W. . Berden tc . 

4e . 

. . Credence (kastje met inlegwerk); ontworpen 
en uitgevoerd in eikenhout door  de firma . 1'. -
ters en Zn. te . 

.  en . Gevel-versiering van terra-cottategels, 
aan de woning „Ou d , Vondelstraat te 
Amsterdam. 

. . a en b, spijskaarten, door  den heer  E. W. 
F. g te ; 

benevens de volgende artikelen: 
 'woord vooraf, door  de . 

Toelichting der platen, door  de . 
 over het ontstaan van „A.  et door  de -

dactie. 
Wat is kunstnijverheid? door  den heer . . . 

 over het patroonteekenen, door  mej. J. W. . 
Naber  te Amsterdam. 

Uit Amsterdam, door  W. C. B. 
Naar aanleiding van Tentoonstellingen. 
Bibliographic. 

 over Consoles, door  den heer  P. J. den . 
School of werkplaats? door  den heer  A . e Comte. 

 kunstnijverheid in  door . Th. Ch. 
. Wijnmalen. 

 cn school voor kunstnijverheid te Haarlem, 
door  E. von Saher. 

 cn school voor kunstnijverheid te Utrecht, 
„Berbas", door  P. d. . Fzn. 

e reproducties worden door  verschillende firma's 
geleverd. Als zeer  gelukt beschouwen we n". , de 
plaat in kleurendruk , waarvan voornamelijk de „fond " 
gelukkig is weergegeven. 

Op enkele artikelen van den tekst hopen we nader 
terug te komen. 

n „Een woord vooraf"  merkt de e met recht 
op, dat „i n Frankrijk , Engeland, d en Oos-
tenrijk , reeds sinds jaren tijdschrifte n bestaan, bepaald 
gewijd aan de beoefening en bekendmaking van de 
kunstindustrie, terwij l hetgeen als zoodanig tot dusverre 
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hiertclande werd uitgegeven, moet worden gezocht in 
tijdschrifte n van verecnigingen, die de boven omschre-
ven bedrijven slechts als een onderdeel of als een 
nevenzaak van het gebied harer  werkzaamheden kunnen 
beschouwen. 

e achterstand moet te meer  verwonderen en 
hindert ons te meer als wij  bedenken, hoe Nederland 
van ouds , speciaal op het gebied der  kunstnijverheid, 
een naam heeft zóó roemvol, dat het in een adem ge-
noemd wordt met dc meest beschaafde landen van 
Europa." 

Wi j  achten het een goed denkbeeld, dat bij  deze 
uitgave hoofdzakelijk getracht zal worden om den 
stand onzer tegenwoordige kunstindustrie te doen kennen 
„  . . . . aan hare gebreken en behoeften te gemoet te 
komen , maar ook hare verdiensten te doen waardee-
ren, die wij  meenen dat meer  zijn dan het algemeen 
weet of gelooft." 

e taak zal niet zoo gemakkelijk zijn, want onge-
twijfel d zijn er  hoedanigheden in onze hedendaagschc 
kunstnijverheid, die voor het algemeen niet alleen, 
maar  voor  vele vakmannen zelfs, onbekend zijn. 

We noemen slechts het zelfbewust optreden van vele 
takken onzer  kunstnijverheid, dank zij  de enkelen, die 
door hun voorgaan, tot deze ontwaking der  zuivere 
kunstindustrie bijdroegen. 

e enkelen in het ware daglicht te plaatsen, hun 
werk en dat hunner  genooten aan te moedigen en bij 
het publiek bekend te maken, ziedaar wat we voor  het 
„Tijdschrift "  een moeilijke, doch schoone taak zouden 
achten. 

n hierbij  niet te veel plaats gegund wordt aan 
uitingen der  gewone nakomertjes-kunstindustrie, be-
hoorende tot een tijdperk , dat we reeds te boven zijn 
gekomen, twijfelen we geenszins, dat deze nieuwe 
uitgave door  velen met geestdrift ontvangen zal worden. 

Naar wij  vernemen, werd het werk reeds vereerd 
met de inteekening van . . de s 
en n Wilhelmina. 

W. T C Z . 

(A. etA.) N . 
k heb van de week een benauwden droom gehad. 

e hersenen waren blijkbaar  onder de nawerking 
van een sensatiebericht in de couranten, betreffende 
geweldige magnetische invloeden, waaraan onze planeet 
op den 28en t a. s. zou blootstaan, en die dezen 
dag tot de meest kritiek e van de loopende eeuw zouden 
maken. Ook andere poespas, dien ik in den laatsten i 
tij d gelezen had, mag erbij  in 't spel zijn geweest, 
genoeg, mijne fantasie maalde mij  de vreemdste | 
tooneelen. k zag dan Amsterdam in vogelvlucht, 
maar  toch duidelijk genoeg om alles wat voorviel goed 
waar te nemen, en het eerste wat mij  trof was het 
Paleis voor  Volksvlijt , dat met zijn geheele ijzermassa 
langzaam en statig opwaarts ging en eindelijk uit 't 
gezicht verdween. Op de plaats waar  het gestaan had, 
ontdekte ik een enormen gedenksteen met het op-
schrift : „het was te goed voor  deze wereld."  Anderen 
gebouwen trof een minder  gelukkig lot. k zag ze 
tegen elkaar  bonzen en uit elkaar  spatten, zeker van 
wege het ingemetselde ijzer  hier  en daar. 

 vreemdste schouwspel leverde echter  de Ge-
hoorzaal te n op, die ik ook al in mijn droom-
panorama omvatte. t gebouw, waarbij  zooals men 
weet vooral in de fundeering geen ijzer  gespaard is, 
was in eene korte spanne tijd s opgenomen en het on-
derste boven gekeerd, met medevoering van groote 
massa's staal in den vorm van oude beerputten en rio-
len , waarop het gebouw gefundeerd werd. 

k zij  de buitengewoon soliede constructie was 

zelfs na deze salto mortale niet het geringste scheurtje 
te ondekken. 

Verschrikkelij k was echter  de verwoesting in de 
nieuwe buurten. l deze toch vrijwel metaalvrij 
geacht werden, waren ze in minder  dan geen tij d tot 
stof vergaan, zelfs de rooilijnen waren geheel weg-
gewischt. 

Aan het fragmentenhuisje achter  het m 
kon men hevige trillinge n waarnemen, zeker  wegens 
de soliede e kap, die ook al van metaal 
bleek te zijn, doch die met haar  ijzeren blokkeels, 
karbeels, hanebalken, nokplankjes, panlatten enz enz., 
de losgelaten elementen dapper  weerstand bood; ze 
 was blijkbaar te zwaar! 

Overal in de stad zag men ijzeren brandkasten hare 
bezitters troosteloos achterlaten. r  Pierson stond 
met een bundel belastingontwerpen onder  den arm zijn 
ontsnapte prooi wanhopig na te staren. 

Op het publiek maakte de catastrophe natuurlij k een 
overweldigenden indruk , de verwarrin g was onbe-
schrijflij k en op de Beurs heerschte een ware paniek, 
ondanks het buitensporig snel omhooggaan der  metal-
lieken en ijzerhoudende fondsen. 

Enkele socialisten meenden van de situatie te profi -
leeren en maanden tot kalmte aan; ze verklaarden het 
verschijnsel als het begin van den socialistischen heilstaat. 

n hun gevolg ontdekte ik o. a. eenige jongelui, van 
wie Baque laatst vertelde dat zij  ijzeroplossingen voor 
inwendig gebruik toepasten. 

Of het daarvan kwam of van opgewondenheid over 
hetgeen voorviel is moeilijk uit te maken, doch bij  de 
minste beweging zag men ze de potsierlijkste lucht-
sprongen en buitelingen maken. s en agenten 
in ijzerwaren zag men met hun monsterkisten het lucht-
ruim doorklieven, evenzoo de allernieuwste beschavings-
artikelen, monitors, torpedo's, , Amster-
damsche politieagenten, mannen van ijzer  en staal en 
dergelijk moordtuig, dit alles ging in wilde vaart omhoog 
naar de planeten wier  aantrekkingskracht zoo onweder-
staanbaar was. 

Alleen het metaal der  toekomst, het aluminium, 
bleef beneden. 

Ten slotte veranderde het tooneel plotseling in eene 
apotheose, waarbij  men de geheele architectenwereld 
danspassen zag uitvoeren op de feestelijk geïllumineerde 
puinhoopen. 

. A . GOÜT. 

(A.etA.) SYSTEE . 

Geachte
n een bericht uit n geteekend , voorkomende 

in n". 11 van uw blad van 12 dezer, wordt o. a. ge-
zegd dat de , voor een gebouw aldaar 
toegepast, door den agent van dit systeem, waarmede 
de steller  mij  bedoelen zal, niet voor den te voren 
opgegeven prij s zijn uitgevoerd, wat ik bepaaldelijk 
moet tegenspreken. Ofschoon voor  genoemd gebouw 
oorspronkelijk vijfmaal zooveel k voorgeschre-
ven was, is een groot deel daarvan uit een bezuinigings-
oogpunt niet uitgevoerd en hoewel het door mij  ge-
maakte werk bij  lange na niet zoo belangrijk was als 
voorgesteld, werd het toch voor den tevoren door  mij 
aan den architect opgegeven prij s uitgevoerd en is mij 
hoegenaamd niets bijgepast. 

t werk heeft voor het bestemde doel uitmuntend 
voldaan en kan van bijpassen op mijn werk door den 
besteder  geen spake zijn. e heer , waarschijnlij k 
belust op een courantenbericht, heeft wel de klok 
hooren luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. 

Al s hij  het in  Opmerker van 30 Januari j . 1. 
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door  mij  gestelde bericht over  „morte l en zijne toepas-
sing als zelfstandig bouwmateriaal"  goed gelezen had, 
zou hij  hier  niet spreken van een gcheimmiddel; de 
hoofdzaak is en blijf t dat mijn k goed en 
solide is, en dit kan de heer . niet tegenspreken. 

U dankzeggende voor de toegestane ruimt e verblijv e 
uw dw. dienaar 

. . . 

Naar aanleiding van bovenstaand schrijven aangaande 
de toepassing van het systeem z in de nieuwe 
Stadsgehoorzaal alhier  en de daaruit voortgevloeide 
financieele beslommeringen, zou ik kunnen volstaan 
met te herhalen dat mijne mededeelingen in  Op-
merker van 12 dezer uit de officiëele bronnen geput 
zijn. Wat ik dus met de klok en den klepel heb uit 
te staan, is mij  niet recht duidelijk . 

n het rapport van den gemeente-architect aan de 
Commissie van fabrikage, ter  verklarin g van het over-
schrijden der  vastgestelde bouwsom, wordt het aandeel 
van het z als volgt uiteengezet: 

t k behoort tot de in het buitenland 
„gepatenteerde zaken en heette een geheim. e ver-
tegenwoordiger  voor  Nederland voerde vóór de aan-
wijzin g verschillende onderhandelingen over  den prijs , 
„welk e ik op de aanwijzing mededeelde. r  kwamen 
„er quaesties over het al of niet afstukadooren voor 
„den opgegeven prijs , over  vrijstaande en niet-vrij -
staande , over  verbindingsmiddelen van 
„d e g en de stijlen ter  bevestiging 
„van den orkestwand. t zou zeker  onbillij k geweest 
„zij n de aannemers geheel de schade te laten lijden, 
„voortvloeiende uit minder  juist opgeven van den le-
verancier, en na langdurige onderhandelingen werd 
„het naar  billijkhei d den aannemers te vergoeden deel 
„i n de extra kosten op ongeveer  ƒ 700 vastgesteld, 
„waardoor de schade, door  de aannemers op dit -
werk geleden, nog f 1100 bleef bedragen." 

Welke van de twee verklaringen nu de meest ware 
is, kan ik niet beslissen; dat er  echter  een misverstand 
of zoo iets is uit den weg te ruimen , is wel waarschijnlijk . 

t de heer B. daartoe lust gevoelen, dan zou 
ons s daarvoor de aangewezen plaats zijn. 
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. 
Onder de vele nieuwe materialen, die tegenwoordig 

in den handel gebracht worden, behoort ook het pa-
pierstuc. Ofschoon het in d uitgevonden 
is, heeft het de aandacht van onze industrieelen ge-
trokken en wordt het door de firma  Bennewitz &  C°. 
te Amsterdam vervaardigd; het dient hoofdzakelijk ter 
versiering van plafonds en wanden, en is bestemd om 
het gewone stucadoorwerk te vervangen. r  zijne 
geringe zwaarte en groote duurzaamheid verdient het 
boven andere materialen op dit gebied de voorkeur. 

e vervaardiging der  ornementen geschiedt door  han-
denarbeid ; zij  onderscheiden zich door  groote buig-
zaamheid, scherpte van lijnen en ongevoeligheid voor 
verwisselingen van temperatuur, waardoor  scheuren 
voorkomen worden. Een groot voordeel van het ma-
teriaal is dat het onmiddellijk , nadat het aangebracht 
is, beschilderd kan worden, terwij l de kleuren eene veel 
grootere mate van intensiteit behouden dan op gips. 

e ornementen en lijsten kunnen zeer  gemakkelijk 
worden aangebracht, en daartoe wordt geen bijzondere 
kennis vereischt. 

Naar onze meening zal het papierstuc weldra op 
groote schaal en vri j  algemeen worden toegepast; wij 
raden de bouwkundigen aan een bezoek aan het kantoor 
der  firma  Bennewitz &  Co. te brengen, met den rijke n 

voorraad van monsters en modellen kennis te maken 
en een proef te nemen met de toepassing. 

E . 
. n een dezer  dagen gehouden vergadering van 

het bestuur  van het t van s met de besturen 
der . v. . te Amsterdam, m en 's e is besloten, 
behoudens de goedkeuring van de s en het , 
om op het in dit jaar  te Parijs te houden internationaal congres 
voor  binnenlandsche scheepvaart voor te stellen het volgende 
congres in  te e te houden. e voorbereidende werk-
zaamheden worden opgedragen aan het bestuur  van het . 

— Van wege de afdeeling o's-Gravenhage"  der  Vereeniging 
tot bevordering van fabrieks- en handwerks-nijverheid in Neder-
land , wordt in de maand September a. s. eene tentoonstelling 
gehouden van photographie en aanverwante kunstnijverheid. 

e voorwerpen zullen worden verdeeld in vier  afdeelingen, 
als: i° photographie, a vak-photographie, b amateur-photo-
graphie,  phototypie (lichtdruk) ,  photolithographic en 
phototypographie,  photogravure. 

e tentoonstelling omvat alleen de voortbrengselen der boven-
genoemde takken van kunstnijverheid' Photographie- en andere 
vervaardigings-toestellen worden slechts toegelaten op voor-
waarden, door de commissie vast te stellen. 

Buitenlandsche inzendingen strekken ter  opluistering en 
blijven buiten mededinging, behoudens de bevoegdheid der 
commissie om aan zoodanige inzending eene onderscheiding 
toe te kennen. 

. t verslag is verschenen van de eerste ver-
gadering van den Bond van  van Ambachtsscholen 
in Nederland, den r  hierterstede gehouden. 
Volgens de statuten, daarin opgenomen, tracht de bond zijn 
doel te bereiken door  het houden van algemeene vergaderingen, 
minstens eens in 'tjaar ; het houden van tentoonstellingen en 
wedstrijden; het bevorderen van leerplannen en plaatwerken 
ten dienste van het ambachtsonderwijs; het geven van adviezen 
betreffende het ambachtsonderwijs. 

Eene reeks van vragen is vastgesteld, die in volgende ver-
gaderingen zullen worden behandeld. Voorzitter  is de heer  F. 

. Berghuis te Arnhem; secretaris de heer  E. Jelsma te Am-
sterdam. 

— e beroemde bronsgieter  en kunsthandelaar  Barbédienne 
te Parijs, voor  wiens uitstalkasten de vreemdelingen altij d zoo 
gaarne bleven staan, is g in den ouderdom van jaar 
overleden. Sedert  jaren had hij  zich reeds uit de zaken 
teruggetrokken. j  richtte in  zijn bronsgieterij  op in 
vereeniging met een werktuigkundige, Collas, die een middel 
had gevonden om beeldhouwwerken met mathematische juistheid 
te verkleinen. Nadat hij  begonnen was met een zeer  zorg-
vuldige en artistieke reproductie der  antieke kunstwerken en 
belangrijke verbeteringen had gebracht in het kleuren van 
het brons, ging hij  over tot het reproduceeren van nieuwere 
werken en op dat gebied zijn de Fransche beeldhouwers hem 
veel dank verschuldigd. 

— Aflevering  van  Natuur (uitgave van J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: , . 

Paarlen en paarlvisscherij  (met fig.). — Een bloem, die zich 
ook naar de omstandigheden wist te schikken (met fig.). — 
Sterrenkundig allerlei (met fig.). — Over de punten van over-
eenkomst tusschen den gastoestand en den opgelosten toestand 
van vaste stoffen (met fig ). — Natuurkundige proeven met 
eenvoudige toestellen (met lig.). — Thermo-electrische onder-
zoekingen en thermo-electrische zuilen (met fig.). — e crocus 
(met fig.). — e vaste en vloeibare stofdeeltjes in de wolken. — 
Een eenvoudige pompmachine (met fig.). — Sterrenkundige op-
gaven. — Correspondentie. — Antwoorden. — Vragenbus. 

. 
Bij  den Waterstaat en 's lands burgerlijk e openbare werken 

in , zijn: 
Ontslagen: op verzoek, eervol wegens ziekte, de opzichter 

ie kl. B. A. ; wegens tijdelij k intrekk . hunner  betrek-
king in verband met de oprichting, bij  wijze van proef, van 
de irrigatieafd . Brantas en Serang, eervol uit hunne betrekking, 
de hoofdopz over de sluis-, kunst- en waterwerken inderesid. 
Soerabaja J. Steendam, de opz. over  de waterwerken te Glapar. 
(Semarang) J. C. e en dc adsist.-opz. voor  de sluis-, kunst-
en waterwerken in de resid. Soerabaja . F. Th. Boesch. 

Belast: bij  den Waterstaat en 'slands burg. openb.werken, 
met de waarneming der  betrekking van opzichter  ie kl. J. 
Steendam voornoemd; opz.  kl. J. C. e voorn.; opz. 

 kl. A. F. Th. Boesch voorn. 
— Tot directeur der  Baarnsche gasfabriek is benoemd de 

heer . E. , gemeente-architect te Baarn, thans waar-
nemend directeur. 
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. 
— Bij  koninklij k besluit zijn, met ingang 

van  Apri l  S»j , benoemd tot lid van 
den d van Toezicht op dc Spoorweg-
diensten, E. . s van n tc Am-
sterdam, en E. . Stieltjes te's-Gravenhage. 

— Bij  den Waterstaat in Nederlandsch-
é hebben de volgende mutation plaats 

gevonden: Gesteld ter  beschikking van 
den resident van Soerabaja. de opz.  kl. 
C. P. ; toegevoegd aan den chef 
der  waterstaatsafd., de opz. le kl. C. F, 
Pichel en de opz.  kl. A. . Jansen; 
overgeplaatst van den algetneenen naar 
den gewest, dienst in de res. Soerabaja, 
de ing.  kl. J. T. P. J. Straatman; van 
de directie naar , de ing.  kl. W. 
B. van Goor; van Probolinggo naar i 
de ing.  kl. E. Gerst; van Pekalongan 
naar  de res. Chcribon de opz.  kl W. E. 

, van Sumatra's Westkust naar 
de res. Bantam, de opz.  kl, . G. T. 
Boers; van a naar  Sumatra's West-
kust de opz.  kl. C. J. Cohen; van Batavia 
naar a de opz.  kl. P. Young; 
van Sumatra's Westkust naar  Batavia de 
arch.  kl. . j . ; van Soerabaja 
naar  Bagelen de opz.  kl. E.Ch. Versteegh; 
van Semarang naar  Biliton de opz.  kl. 
A. . . 

— Bij  den Waterstaat in Nederlandsch-
lndie zijn benoemd : 

Tot ingenieur  kl., de ing.  kl. B . 
Blijdenstein ; tot ing.  kl. de adsp -ing. 
F. C. Nauta en J. C. Voorduin; tot adsp.-
ing. J. F. Ouant en E. C. ; tot opz. 
ie kl., de opz.  kl. J. G. Westenbergen 
B. A. ; tot opz.  kl., de opz.
kl . F. J. S. a von Fiirstenrecht, J. J. 
van der , W. . Berkhemer  Jr., . .
Thedens en V. E. ; tot opz.  kl.

. . Toxopeus, . van der  Sande; . j 
, C. Schermers, A. du Bois, S. | 

J. Fisscher, J . p Jr., J.  Th. Brunet! 
de , C. van Zeventer, . . 

, A. . F. J. van den n 
Gronovius, |. A. C. Groenemeijer, particu-
lier, en n Soehoed Nosingo. 

— Bij  de Staatsspoorwegen in Neder-
landsch-lndie is eervol ontslagen de op-
zichter  kl. J. Wijsman; werkzaam ge-
steld: bij  dc afdeeling spoor- en tramwegen 
en stoomwezen van het departement, de 
ingenieur  kl. J. B. , belast: 
met het doen der  opnemingen voor  eene 
spoorwegverbinding van r naar 
Banjoewangi, de tijdelij k ingenieur ie kl. 
P. ; toegevoegd: aan den tijdelij k 
ingenieur ie kl. P. , de tijdelij k 
waarnemend adjunct-ingenieur  kl. J. 

a en de tijdelij k teekenaar ie kl. 
J. Schuitemaker. 

— Bij  deaanleglijn Preanger—Tjilatjap: ! 
belast: met het beheer  der sectie, met 
aanwijzing van Tassikmelaja als stand-
plaats, de ingenieur  kl. S. Verweij. 

— Bij  koninklij k besluit van t 
j.1. is een pensioen van /  verleend 
aan den heer  N. T. , directeur 
belast met de leiding van de zaken der 
spoorwegen, en van  aan . C. J. 
Piepers, Voorzitter  van den d van 
toezicht op de spoorwegdiensten. 

— r  den r  van koloniën is 
de heer  O. Albin Bernstein, monteur, ge-
steld ter  beschikking van den Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch-lndie, om tij -
delijk te worden werkzaam gesteld bij  den 
locomotiefdienst van de Staatsspoorwegen 
op Java. 

— Tot ingenieur  bij  den dienst van weg 
en werken der j  tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen is met ingang van 
 Apri l benoemd de heer  G. J. F. van 

Vrijbergh e de Coningh, thans adj.-inge-
nieur ie kl. bij  dien dienst. 

— Te Groesbeek is overleden dc heer 
P. J. Seedenburg, oud h hoofd-
ingenieur. 

VACANT E . 
— T ij  del ij  k opzicht erb ij deg e-

mcente werken te Groningen. Adres, 
liefst in persoon, bij  den directeur  der 
gemeentewerken. (Zie advert, in n".

— Gemeente-opzichter  te Baarn. 
Jaarwedde  Adres in persoon bij  den 
Burgem. vóór  Apri l (Zie adv. in n".

. " 

Een bekwaam G OP-
 zelfstandig werken uitgevoerd 

hebbende, wenseht geplaatst te worden. g 
salaris geen vereischte. Fr. lir . .
aan Allert de s Ann. bur. Amsterdam. 

Teekenaar. 
Een bekwaam bouwkundig teekenaar, k. 

v. perspectief en stijlleer, T -
. Fr. br. lett. J aan den boekhande-

laar  .1. C. BAX te . 

g te Almelo. 

r  den r . P. N. -
, zullen namens de n Th. A. VAN 
N BltOE  en G. VV. VAN

J Jr. in het openbrar  te O wor-
den aanbesteed: 

Bestek N". 8. 
t bouwen van den -

N te Almelo, met de leve-
rin g der  benoodigde materialen, 
uitgezonderd de buisleidingen 
en het ijzeren reservoir. 

Bestek N». 5. 
t N van de Gegoten -
ren Buisleidingen. 

Bestekken, het eerste met inbegrip van 
de teekening daurbjj  behoorende, zijn tegen 
betaling van ƒ2.— per  stuk, verkrjjgbaar 
aan het bureau van den r  voornoemd, 
Stationsweg 7(i te 'sGravenhage, alwaar  da-
gelijks voormiddags 2 ure inlichtingen 
zjjn te bekomen. 

Plaats en tijd van aanwjjzing en besteding 
zullen nader  worden bekend gemaakt. 

Ook het bestek van het machine- en ketel-
gebouw met Schoorsteen te N wordt 
binnen eenige dagen verkrjjgbaar  gesteld. 

Burgemeester  en Wethouders der gemeente 
[ N maken bekend , dat bjj  de uit-
voering van gemeentewerken een tijdelijke , 
bouwkundige opzichter kan worden 
aangesteld. Zjj , die voor  de aanstelling in 
aanmerking wenschen te komen, zullen zich, 
liefst in persoon, hebben te vervoegen tot 
den heer r  der gemeentewerken (Bu-

. reau Gedempte Zuiderdiep). 
, 17 t 1S92. 

Bun/, en  voornoemd: . 
 See-etam: A. , f. s. 

Te N wordt gevraagd een Gemeente-
Opzichter op een tractement van ƒ 900. 
Sollicitanten in persoon zich aanmelden bjj 
den Burgemeester, op alle werkdagen tus-
schen 10 en 12 ure aan het Gemeentehuis te 

N voor n Apri l a s. 

Aanbesteding. 
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 zjjn voornemens op Vrijdag 
den 8 April 1892, des namiddags te 1 uur, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t bouwen van eene
aan de Assendelftstraat. 

Bestek, voorwaarden en teekening lig-
gen op de gewone dagen en uren, ter  kennis-
neming op de  Secretarie en in liet 
Stads-Timmerhuis te , en zijn tevens 
voor  f\,— verkrjjgbiui r  bij  Wed. P. VAN 

E & ZOON, Boekdrukkers, Hout-
tuin nn. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. e aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op Vrijdag den 1 Afrit 
1892, des voormiddags te 11 uren. 

e in8chrjjvingsbiljetten moeten op tien 
dag der  aanbesteding vóór des namiddags 
één uur  zjjn ingeleverd in eene daarvoor  aan-
gewezen gesloten bus, geplaatst op de 
Gemeente-Secretarie, afdeeling Algemeene 
Zaken. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr. , Amsterdam. 

&  J. , 
N VAN 

S EN N 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste g . 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

 A A L 22. 

n van - en 
Vraag dessins enz. 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 4 April 1892, des namid-

dags ten twee ure, zal in het Centraal-
Personenstation te , in het 
lokaal naast de wachtkamer klasse (ingang 
vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens Bestek N°. 519. Uitvoeren 
van onderhoudswerken op de 
spoorwegen — 

, Amersfoort— 
n en f in 

5 perceelen. 
g / 28532.—. 

e bestekken zijn tegen betaling van f2.— 
per exemplaar  verkrjjgbaar  aan het Centraal 
Administratiegebouw der j 
aan het k te , bjj  den 
Portier, of op franco aanvraag niet toezen-
ding van het bedrag aan het bureau Weg 
en Werken r 154. 

Aanwjjzing geschiedt en inlichtingen kun-
nen worden verkregen als in de bestekken is 
vernield. 

Op deze bestekken zjjn toepasseljjk de Al-
gemeene Voorwaarden der e 

n Spoorweg j  dd. 8] 
Januari 1885 (gewjjzigde herdruk van 23 
Januari 18'Jl) die bovendien tegen betaling 
van fO 60 per exemplaar  aan bovengenoemd 
bureau verkrjjgbaar  zjjn. 

e Administrateur . 

26 t 1892. E . u i 

Y 
, , zachte, 

uit dc eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du Progrès 35. 

. E 

e ondergeteckende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Pli«t*llth*gr>phle , 
bjjzondcr  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor  Phttailnc*-
icraphle voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne ; voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Q v T - . 

e n 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 4J l"  April 1892, des na-

middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer klasse (ingang vesti-
bule) worden aanbesteed volgens bestek 
N°. 522: 

t maken van een bijbouw aan 
de s op het 
Gemeenschappelijk stationsem-
placement Winterswij k met bij -
behoorende werken. 

Begrooting / 3300. 
t bestek is tegen betaling van ƒ1.— 

verkrjjgbaar  aan het Centraal-Administratie-
gebouw der j  aan het k 
te , bjj  den Portier, of op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
aan het Bureau Weg en Werken, r  154. 

e Administrateur . 

e n 
. 

Op g den 19"'  April 1892 des na-
middags ten twee ure, zal in het Centraal 
Personenstation te  in het lokaal 
naast de wachtkamer e klasse (ingang ves-
tibule) worden aanbesteed volgens bestek 
N». 512: 

t maken, leveren en opsteUen 
van plaatijzeren Uggers met kop-
pelingen ter  versterking van 
de brug over  de Poldervaart bij 
Schiedam. Begrooting /'6890.—. 

t bestek met teekening is tegen beta-
ling van ƒ 1.50 verkrjjgbaar  aan het Cen-
traal Administratiegebouw der j 
aan het k te  bij  den 
Portier, of op franco aanvraag met toezen-
ding van het bedrag aan het bureau We; 
en Werken, kamer 164. 

E . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 26"  ™ April 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , 
van: 

Bestek N°. 570. 
n van de uitbreidin g der 

locomotiefloods en dienstver-
trekken en woning opzichter-
machinist voormalige N. . S . 
het uitbreiden der  steenkolen-
bergplaats S.S. en eenige di-
verse werken op het station 
Arnhem. 

Begrooting ƒ 34700.—. 
e besteding geschiedt volgens § 77 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 21"'» t 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 
e n en aan het bureau van den 

r r  F. SASSEN te -
G E N , en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 1.00. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den W'° Apri l 1892, des voormiddags te 
11 ure. 

, den lSd,° Apri l 1892. 

g t egen . 

. , 
\ l i 1 l i i : n . 

 pasklaar  gekyauteeerd  zwam
, Schuttingen, 

, , 
Vloeiribben enz. enz. 

J. . P. J A N S E , 
t 364 

, 
levert alle , Bpeci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonument on, Grafst oenen, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaar» 

van Granietgroeven te , , 
,  en . 

Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 
te .OAST en . 

welke reeds tal van Granietwerken hier te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

van Staal 0) van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
(Juncvaal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

J. W. V - droiid». 
Plafonds. Separatiemuren, Yentilatiekokers. 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospectus gratis. 

e ondergeteekenden hebben de eer te berichten, dat zjj  le-
veren . P o r t l n i » < l - C « ' m e i i t in vaten van O ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
Contractanten der  gemeente , t 1892, 
aan wien men alle orders en prjjsiuinvrogen gelieve te richten. 

t k t . . L u k , 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S $ C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz. enz. 
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. . , . 
T N 

, Granito en Cementbeton. 
n , Cioutchouc- Asphalt- en 

Eenig Concessionair  en Uitvoerder  voor  Nederland 

VAN 
vuurvaste, vrijdragende Plafonds, Wanden en Gewelven voor  elke belasting. 

Btructics,

. 
} 

. 

m Wandbekleedsel, zoo hard als steen, van Polychroom-Oement; 
zeer  spoedig en vourdeelis; te beschilderen met waterverf. 

6. W. V A N  &  C0.,
verzenden franco, op aanvrage per  postwissel: 

Gezegelde inschrijvingsbiljetten met cou-
verten a. ƒ 0.29 per  stuk 

n volgens art. 11 
der  arbeidswet . . . 

Verhuurbiljette n . . 
n . . 

Begrootingstaten . . 
n van 

ongelukken 

„  O.Ofi 
» 0.05 
» 0.55 
» 0.55 

 0.17 

10 stuks 
10 » 

E VAN VA E S 
in groote verscheidenheden, voor; , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en , Gangen, , 
Brng- en , Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wijnand Fockink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bij  den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 
 W. PATON 8 

E  ™ 

A S-

-
en andere 

voor , , 

, , enz. 

n N 
. 

G 
en . 

J. . BACOx\ , 
. 

r  van Z.  den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen cn bro-
ohuren worden op aanvraag gratie geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd 

: 
t 402 

. 

t 
VOO

Stoom-, Gats-, -
en "Waterlcraoht . 

VOO

, , Sp i j zen 
E  Z . 

Vraag onze geïllustreerde bro-
chure en referent'leitjzl. (2) 
r  dan 100 alleen n Nederland geplaatst. 

, E « 
van werken in zink en andere metalen 
tc  beveelt zich aan voor  de 

Nieuw! s compleet slechts f2.50. Nieuw! 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zin k werkers, Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

als voorbereiding voor  het Vakteekenen, 
door  e.  Architect en r r  Onderwijs te TU, 

t belangrijke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 

t Bouwkundig Weekblad 
en de : 

S. G A Az., r  van de Ambachtsschool te
. . G. , r  der . B. School te Zntphen. 

J. A. , r . O. teekenen te '» Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekat, en koet slechts ƒ2.60. Uitgave van . S te Tiel. 

in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. ,, „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

baluaters en balusters 
met zinken ornament. 

3' voor  jalousiokappen. 
Bjj  bestellingen van m.'nstens/SO.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. . 

Complete n 

G e b o u w en en . 
. E. G , 

. 
t bij 6. W. van dn Wiel & C'>., te A . 

E G N*. 14. G 2  1892 

T 

r  F. W. V A X G EN UT JGz. 
Adres voor e en Administrati e van het Weekblad en ad verten liën: 

.Bureau van  Opmerker, t  Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia J. , 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e , te adresseeren 

Vijzelstraat  te Amsterdam, 
en al, wat de Administrati e van het Genootschap betreft aan den ' 

, American , te Amsterdam.. 

T  P e r 3 maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor het buitenland (de landen der 
Postunie)  en " , beiden bij  vooruitbetaling 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker tc 
Arnhem en bij  den t . Ü .  CZN., Boek-
handehar te Amsterdam. 

(A.etA.) T . 
(EEN ) 

 W. C. . 

ONZ E EEUW. 
(Vervolg van blmlz. 107.) 

, e (') menschheid dankt aan de antieken en 
aan de middeleeuwen bewonderenswaardigemonumenten, 
die, hoe verschillend in vorm zij  zich voordoen, hun 
wezen verschuldigd zijn aan éénzelfde methode van 
samenstelling, die gebaseerd is op het beginsel van 
oprechtheid en logica, en die, afgescheiden hare 
meerder of minder  ontwikkelde esthetische waarde 
onder de verschillende volkeren, voor  het verleden 
de voornaamste bron van hare scheppende kracht is 
geweest. Tijdens deze groote kunsttijdperken heeft de 
architect, hoe ook het klimaat of de luchtstreek, hoe 
ook de materialen waren, steeds geredeneerd en zich 
door  niets van den weg laten afbrengen, dien hij  zich 
door  het gezond verstand liet aanwijzen; hij  gaat recht 
op zijn doel af, en komt er  zoo logisch toe, de har-
monie tusschen vorm en samenstel tot stand tc brengen, 
en dat met zulk een volmaaktheid, dat men noch aan 
den antieken tempel, noch aan de Gothische kathedraal 
één enkelen architectonischen grondvorm zou kunnen 
wijzigen zonder  het werk te bederven. 

Zulk e groote openbaringen hebben slechts korte 
tijden gekend, en de bouwkunst is in verscheidene 
tijdperken , in meerdere of mindere mate, ontaard ge-
weest; maar, zóó als zij  gehoorzaamde aan hare be-
ginselen, heeft zij  zich ingenieus en vindingrij k getoond. 

Sedert de zeventiende eeuw heeft zij  zich ongeluk-
kigerwijze laten afbrengen van den weg, die door  de 
antieken en in de middeleeuwen is gevolgd, en daar-
door is deze kunst, te voren zoo levendig en zoo 
vruchtbaar, de dienares geworden van de weelderige 
ideeën die voldoen moesten aan een k . 

Zeer  zeker  heeft de versiering van de paleizen der 
grooten de gelegenheid opengesteld voor  grootsche 
manifestaties van de zijde van den schilder  en den 

(*) „rArchitectur e contemjxjr.iine" , N E E 
 poblié sous le  du e du  de 

 et des Colunies. 

beeldhouwer, maar heeft de toen gevolgde weg niet 
een enormen slag toegebracht aan de bouwkunst zelf, 
en heeft in deze periode van navolgen, de artist, hoe 
hoog hij  ook moge gestaan hebbe, niet verloren de 
gewoonte van onderzoek en van een in waarheid 
vruchtbare studie ? 

Ook is het heden niet meer  alleen te doen, om den 
smaak van vorsten en grooten te bevredigen, in de 
democratische maatschappij  waarin wij  leven is het 
voor  den architect niet uitsluitend , of liever  slechts 
heel zelden weggelegd, dikwijl s met een beetje talent 
en wat eigenwaarde, iets moois, naar  den smaak van 
den dag, te leveren, en tot bevrediging van slechts 
één enkel persoon. Thans vormen de materieele en 
financieele eischen de basis van elk bouwkundig pro-
gram Zooals echter  sinds langen tij d door  de groote 
meerderheid de rol van de bouwkunst wordt opgevat, 
is absoluut in tegenstelling en in strij d met de methode, 
gevolgd door  de antieken en de middeleeuwen. 

Er zijn geen twee methodes te volgen in zake bouw-
kunst , en men moest, onder  voorwendsel van iets 
moois te maken, den weg van logica en gezond ver-
stand niet mogen verlaten; in allen geval, zóó voort-
gaande , is zichzelf een brevet van onmacht uitreiken, 
door  het missen van alle originaliteit , en aan de andere 
zijde de deur  openzetten voor  de onvruchtbaarste en 
dwaaste verkwistingen. 

Er ontwikkelt zich echter  een zeer  duidelijk e reactie 
tegen de gewoonten, die gedurende een drietal eeuwen 
in de toepassing der  architectuur  ingeroest waren, en 
verscheidene architecten , de juiste en verstandige ideeën 
volgend, aangegeven door e en , 
toonen practische neigingen die zich iederen dag dui-
delijker  uitspreken. Zij  hebben echter een zwaren 
strij d te strijden , doch niet ineens den vorm , de esthe-
tische moderne uiting kunnende vinden, zijn zij  daarom 
nog niet ontmoedigd, en al ontbreekt het hun nog , 
hunne bekwaamheden aan monumentale bouwwerken 
te kunnen toonen , en al moeten zij  zich houden binnen 
een onwettig getrokken grens, eens zal de dag voor 
hen aanbreken waarin de algemeene ideeën bij  het 
publiek en in den boezem der  architecten zich zullen_ 
gewijzigd hebben. 
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Er zijn overigens andere hervormings-elemcnten , die 
onvermijdelij k cn gansch natuurlij k een beslissenden in-
vloed uit zullen oefenen op bouwkunst-beoefening, dat 
zijn de materialen en dc constructies die, dank de 
moderne wetenschap en industrie, komen regeeren cn, 
langzaam aan, een ware omwenteling in den vorm der 
gebouwen zullen teweegbrengen. 

e Tentoonstelling van 1889 heeft voornamelijk ge-
toond hoeveel de constructeur  parti j  kan trekken van 
die enorme metaalmassa's, die vergunden, zonder  tus-
schen-steunpunten , groote ruimten te overdekken en 
verbazende hoogten te bereiken ; doch men betwist, niet 
zonder  reden, aan deze reuzenwerken het bezit van 
de noodige artistieke waarde. 

Al s deze critiek juist is, treft zij  dan de richtin g 
zelve cn den aard van de materialen, die, zooals som-
mige architecten beweren, zich niet zullen lecnen tot 
monumentale doeleinden, om de magerheid der  con-
structieve gedeelten ? n geene deele! en zulke rede-
necringen cn critieken zijn niets dan een gevolg van 
een onware opvoeding en van een aan blindheid grenzende 
kleinheid-van-zicn. 

Gewoon niets anders te zien dan antieke ordonnantiën , 
en zich te oefenen in het verdraaien en vervormen 
daarvan , ziet men de kunst niet anders dan door  deze 
expressie; dat is net zoo als onder k V 
men de diepste verachting voor  de Gothische bouw-
werken koesterden; maar  van deze misvatting is men 
teruggekomen, zooals men dit vroeg of laat zal doen 
van de zoo lichtvaardig geuite opinie over  de metaal-
constructies. 

n zou den architect heden niet den steen mogen 
toewerpen, want hij  verkeert onder  den invloed van 
een onware opleiding, waarvoor  de aansprakelijkheid 
geheel valt op de huidige maatschappij, waarin de 
ideeën over  kunst geheel verdraaid worden. Er  moet 
een hervorming worden uitgelokt; zij  komt wel lang-
zamerhand , maar  het is gemakkelijk haar  komst te 
verhaasten, door  in het onderwijs in de bouwkunst de 
hervormingen, die sedert langen tij d zijn aanbevolen 
en waarvan de noodzakelijkheid meer  dan duidelijk is, 
in te voeren." 

e men in Frankrij k reeds de moderne begrippen 
heeft weten doen doordringen , bewijst o. a. het volgend 
uittreksel uit eene rede door  den r  des beaux-
arts. ten gelegenheid van de prijsuitdeeling aan de 
Ecole, het afgeloopen jaar  gehouden, en welke rede in 
haar  geheel is opgenomen in de Encyclopédie d'Archi -
tecture , het interessante tijdschrift , onder  redactie van 
de heeren A . de Baudot, . Chaine en Paul Goüt. 

t tijdschrif t is het orgaan van de partij , die de 
richting , door e en c het eerst 
aangegeven, volgt, en met veel energie streeft naar 
de verwezenlijking harer  hervormings-ideeën). 

„ . . . ( ' ) Breken met het verleden , dat is onze vaderen 
verloochenen, onze adelbrieven verscheuren; dat zou een 
der grootste fouten zijn, die onwetendheid, vooroordeel 
en ondankbaarheid ooit zouden kunnen bedrijven. t 
gevoel voor  traditi e en de eerbied voor  historie zijn 
der menschheid tot adel, en de eerste redenen van den 
vooruitgang. 

r  om onze vaderen waardig te zijn, moeten wij  ons 
niet nederleggen bij  wat zij  ons hebben nagelaten, en op 
den weg blijven stilstaan , waarop zij  hun tocht hebben 
aangevangen; wij  moeten zelf iets voortbrengen en 
onze eigen historie maken. Zij  zijn groot geweest, 
omdat zij  zichzelf geweest zijn! 

t is bekend dat het leven de laatste twee eeuwen 
breeder  is geworden, dat veel is verdwenen en veel is 

geboren, en dat nieuwe ideeën de wereld leiden en de 
rollen verdeden. 

Onze eer, van onze eeuw, is de hartstochtelijke liefde 
voor  waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid ; de oude 
overheerschingen zijn verdwenen , de kunst neemt geen 
privilegiën meer  aan, zoomin als de maatschappij 
verschil van klassen. 

Wi j  gelooven dat kunst en geschiedenis weder  de 
wegen van eertijds volgen, dat zij  overal om ons zijn en , 
op het oogenblik dat onze eeuw eindigt, verdubbelen 
wij  onze krachten om aan de eeuw die komende is het 
bewijs te leveren dat ook wij  vri j  en onafhankelijk werk 
gemaakt hebben, dat wij  de nieuwe ideeën, door  de 
Fransche e in de wereld geslingerd, hebben 
verwezenlijkt, en wij  haar  devies hebben ten uitvoer 
gebracht in kunst en maatschappij." 

e kunst der  negentiende eeuw, in Europa.(2) 
„Aa n de achttiende eeuw kan men vragen hoe ze 

worden moest. n onzen tij d kan men zien hoe ze is 
of zal zijn. 

e achttiende eeuw is een tij d geweest van waarne-
ming. Ze is een tij d geworden van gedachten. k ge-
loof dat men uit deze twee waarheden de kunst kan 
voorspellen die geworden is; en de kunst die zal zijn... 

r  waren menschen, die het leven rondom zich 
gezien hadden met onbedriegelijke oogen. Zij  hadden 
de lijnen van hun verstand aanschouwd in natuur  en 
maatschappelijke wereld. Zij  hadden ze gemeten en 
beteekend, zoodat zij  wijs waren geworden met de 
kennis van het groot en klein in de dingen der  aarde. 

r  toen braken de stokjes van Geloof en Weten-
schap , waarop ze gesteund hadden bij  het kijken. Toen 
sloeg op hun duizelend brein de gelijkheids-idee der 
Fransche philosophen, die strijdhamer der  nieuwe ge-
dachten-titanen , waar  een heele maatschappij  onder 
gruizelen zou. 

„Toen begon in die organismen de strij d tusschen de 
nieuwe idee en de oude waarneming. Toen liepen zij 
rond met verwarde hoofden en ontstelde zielen, en 
konden het niet begrijpen, dat in al dat klein en groot 
hunner  verstandige metingen alles gelijk was. Zij  ween-
den erom en mijmerden erover, dat zonnestelsels niet 
meer  waren dan stofjes, dat de mensch niet meer  was 
dan een worm, . .. zij  voelden zich zoo klein cn be-
vangen van angst, dat zij  zich droomden ver, ver  te 
vlieden naar  stille, groene dalen, waar  altij d rust was. 

„Zi j  waren te veel verwarde menschen om groote 
kunstenaars te zijn. 

„Byron , Victor o (en ) waren de 
revolutionaire poëten der  gelijkheid in de jaren der 
ongelijkheid. Zij  waren in de maatschappij  de revolutie 
der , die belet werd in vervulling te gaan. Zij 
waren in de kunst de revolutie van kleur  en beweging 
tegen de vaalheid en afgepastheid van het achttiende-
eeuwsche klassicisme. 

„Zi j  waren lieden, die met de e in het hoofd oreer-
den tegen de menschen en machten die de e niet 
wilden. Zij  hadden al het misverstand en al de sanguini-
teit van lieden die zich moe willen werken om de 
maatschappij  om zich heen gelijk te maken aan hunne 
idealen, liever  dan met de idee in de ziel blijd e te zijn 
om het leven en te glimlachen tegen den tijd , die alles 
terecht brengen zal... en zoo liepen zij  in opgewonden-
heid of teleurstelling, met hun taal bij  zich, wegnaar 
het Oosten, naar  de , overal naar  toe, 
waar  het kleuriger  en bedrijviger  was dan in hun eigen 
vervelend land. Zij  waren te veel opgewonden menschen 
om groote kunstenaars te zijn. 

(*) Albert Verweij. „Toen de Gids werd opgericht."  N, Gids. le Jaar-
gang. 5e All . 
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r  de tij d is begonnen dat wij  ónze gedachten, 
als schoone menschen, die ze zijn, laten gaan in hun 
witte naaktheid: wij  hebben geen tij d ze te kleeden en 
wij  schamen ons hunner  niet Als zij  toornig zijn mogen 
zij  toornen, en zij  mogen lachen, uitgelaten lachen als 
ze blij  zijn, zonder  gratie dan die van hun schoonheid , 
zonder  conventie dan die van hun gevoel. 

„Want , in waarheid, deze tij d is een tij d van hartstocht, 
meer  dan een tij d van bepeinzing, en de gedachten 
der menschen vervloeken het te laten sollen met hun 
lichamen en gekleed te gaan in een modepak." 

(Wordt vervolgd.) 

N V A N T . 

ie. Als gewoon lid is voorgesteld de heer . Cor-
nelissejr., door  de heeren J. g en J. F. W. 
Stom. 

2e. Tot leden der  Commissie voor  de wetsherzie-
ning in 1892 zijn benoemd de heeren J. , . 
G. Jansen, . de Jongh, W. t Cz., C. W. 
Nijhoff , . J. k en G. A . Zeeman, die deze be-
noeming hebben aanvaard. 

Namens liet Bestuur: 
e ie-Secretaris, 
C. W. Nijhoff . 

E G V A N E . 
t is ruim zes jaren geleden dat de Zuiderzee-

vereeniging werd opgericht door  vertegenwoordigers 
der Besturen van provinciën en gemeenten, waarbij 
zich eenige vereenigingen van , , 
Nijverheid of Scheepvaart en tal van particulieren hadden 
aangesloten. t onderzoek, door  die Vereeniging 
ondernomen, werd door  ervaren ingenieurs geleid en 
de algemeene belangstelling in deze zuiver  nationale 
zaak werd meer  en meer opgewekt door  het achter-
eenvolgens verschijnen van een achttal verslagen, die 
alle blij k gaven van de nauwgezetheid, waarmede de 
onderzoekingen plaatsvonden. e zijn thans afge-
loopen en het Bestuur  heeft in een eindrapport het 
ontwerp der  ingenieurs overgenomen, zoodat weldra 
in eene daartoe te beleggen vergadering de uitspraak 
der leden kan worden tegemoet gezien. e geheele 
zaak is met ernst en toewijding behandeld en men mag 
verwachten , dat er  zich eene algemeene overtuiging 
omtrent dc wijze van uitvoering gevormd heeft. 

Volgens dit grootsche plan wordt eene oppervlakte 
van 360,000 hektare afgesloten door  een dijk , loopende 
van de Noordhollandsche kust naar  het tegenover 
liggende Westerland op Wieringen, en van daar  naar 
Piaam op de Friesche kust, ongeveer  halverwege -
lingen en Staveren. Over  de krui n van den dijk , die 
5 . boven gewoon hoogwater  ligt en 30,000 . 
lang is, loopt een rijweg; op zijn binnenberm kan 
een spoorbaan gelegd worden, die tusschen n 
en Amsterdam een overtocht in drie uren mogelijk 
maakt. 

n deze richtin g bestaat de bodem der  zee uit harden 
zandgrond, volkomen in staat den zwaren dijk te dragen 
en alleen bij  de aansluiting aan de kust aan weerszijden 
komt eene veenlaag van weinig dikte voor, waaronder 
weder  zand. e richtin g van den dijk WZW-ON O 
brengt mede, dat hij  door  de deugdelijkste hulpmiddelen 
tegen het geweld van zee en wind beschermd moet wor-
den , maar  het grootste gevaar, waardoor  het werk ge-
durende de uitvoering bedreigd wordt, is uitschuring 
van den grond. Zoodra de afsluiting aan weerskanten 
over  zekere lengte tot stand gekomen is, bestaat de kans 
dat in het nog open gedeelte, door  aandrang van 
water, geulen ontstaan, die de geweldige diepte van 

het nabijgelegen Tessel- of p zouden kunnen 
krijgen cn het voortwerken bijna onmogelijk maken. 
Om dit te voorkomen, wordt in het midden der  af-
sluiting eene lengte van 16000 meter  aangemerkt als 
„sluitstuk. " t stuk wordt in twee helften van 7500 
meter  gedeeld door  een eiland van 1000 meter, dat op het 
midden der  afsluiting, bij  den aanvang der  werkzaam-
heden, gemaakt wordt en dienen moet voor  verblijf -
plaats van werklieden, voor  opslag van materialen en 
voor  ligplaats van vaartuigen. s het eiland in gereed-
heid gebracht, dan wordt over  de uitgestrektheid van 
7500 meter  aan weerszijden eene 80 meter  breede 
grondhezinking gestort, van genoegzaam weerstands-
vermogen om uitschuring onmogelijk te maken. a 
kan met de afsluiting doorgegaan en de dijk in zijn 

i geheel opgetrokken worden. j  bestaat uit een grond-
stuk , waarboven een rijzen dam wordt opgezonken tot 
de hoogte van laagwater. s dien dam wordt de 
dijk gemaakt, grootendeels uit zand, boven laagwater 
bedekt met eene kleilaag en beschermd door  zinkstuk-
ken, steenstorting en steenglooiing. 

n vergelijking met andere waterbouwkundige werken 
van onzen tijd , is de onderneming grootsch en toch 
worden met de hulpmiddelen, die de tegenwoordige 
techniek bezit, geen onoverkomelijke moeilijkheden 

j  voorzien. 
Van de 360,000 op deze wijze afgesloten bunders 

j zee zijn er  ongeveer  240,000 voor  inpoldering bestemd; 
eene uitgestrektheid, grooter  dan Utrecht, Zeeland, 

g of . Van deze oppervlakte blijven, 
j na aftrek van water- en landwegen en waardeloozen 

grond, 216,000 . bruikbaar  over, waaronder 
190,000 . zéér vruchtbare akkergronden. 

e overschietende 120,000 bunders, grootendeels 
zand- of moeilijk te bereiken stukken bouwgrond, 
blijven water. , Zwartewater  en alle andere 
tot dusver  in de Zuiderzee mondende rivieren, vaarten 
en tochten stroomen daarin uit, evenals zij  in over-
oude tijden het Flevo-meer  gevoed hebben. Na de 

 afsluiting, waardoor  aanraking met de zee vermeden 
wordt, zal de watervlakte geleidelijk in een zoetwater-
plas veranderen, waaraan de ontwerpers den naam van 

r  gegeven hebben. e en breedte zijn 
voldoende om de vaart van binnenschepen toe te laten, 
zelfs met minder  bezwaar  dan op de Zuiderzee ; de aan zee 
gelegen landerijen, die thans in droge tijden gebrek 
aan water  lijden , worden uit het meer  daarvan voorzien; 
de afvoer  van overtollig water, bij  hoogen stand der 
zee onmogelijk, kan op den aan weinig rijzin g onder-
hevigen waterspiegel te allen tijde plaats vinden en 

j opstopping van ijs komt op den uitgestrekten plas niet 
i erger  voor  dan thans op de Zuiderzee. Wel is waar  zal 
j het bezinksel der  afstroomende rivieren den bodem van 

het meer  verhoogen, maar  niet in hinderlijk e mate, 
terwij l dit , indien zulks na verloop van vele jaren het 
geval dreigt te worden, door  baggeren beteugeld kan 
worden. e zeedijken binnen de afsluiting, slechts 
aan den golfslag van een binnenwater  blootgesteld, 
vorderen minder  onderhoud dan toen de zee ze teisterde, 

 waaruit, na aftrek van de kosten der  instandhouding 
 van den afsluitdijk , eene algemeene besparing van 

i honderdduizend gulden 'sjaars becijferd wordt. e 
j  visscherij  in de kustplaatsen heeft opgehouden; de 

vangst in het zoete water  is zonder  beteckenis. 
t r  stort zijne wateren in de Zuiderzee 

door  een sluizenstelsel van zes groepen, aan den Noord-
oostkant van Wieringen. Elke groep ligt honderd 
meter  van de volgende verwijderd en telt vier  ope-
ningen van 12.5 meter  wijdte, samen 300 meter, 
waarnaast twee schutsluizen van 8 en 14 meter  breedte 
voor  de scheepvaart. Bij  hoogen stand der  zee, wordt 
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de waterloozing belet, maar  het meer  is uitgestrekt 
genoeg om de opstuwing, die nimmer langer  dan drie 
etmalen aanhoudt, te bergen. Zelfs voor  het geval de 
afvoer  der  rivieren buitengewoon aanzwelt, doorbraak 
en ijsbezetting den aandrang komen vermeerderen, harde 
wind op de kust de uitstrooming door  de sluizen blijf t 
belemmeren en in één woord alle kwade kansen op 
een oogenblik zóó samenloopen, dat daarvan in den 
loop der  vroegere tijden nauwelijks een voorbeeld is 
aan te wijzen, blijk t de verhouding van meer, rivieren, 
waterkeeringen en land niet ongunstiger  dan thans. 

n verband met de ontworpen afsluiting, moet de 
aansluitende Friesche zeedijk van Piaam tot n 
eene verzwaring ondergaan , om weerstand te kunnen 
bieden aan de opstuwing en het beuken der  golven 
bij  Noordwesterstormen, nadat de afsluiting het afstroo-
men in de Zuiderzee onmogelijk heeft gemaakt. Bij 
stormen uit eene andere windstreek komt deze opstuwing 
niet voor, en noordelijker  dan n laat zij  zich 
niet meer  voelen. Ook de tegenoverliggende Noord-
hollandsche dijk moet om soortgelijke reden eenigszins 
versterkt worden, en aan enkele Zuiderzee-havens zijn, 
in verband met den nieuwen toestand, eenige voorzie-
ningen noodig. Ten behoeve der  scheepvaart is van 

n naar  Piaam, evenwijdig aan den Frieschen 
zeedijk, een kanaal gegraven , dat ten zuiden van den 
afsluitdij k door  eene schutsluis in het r  stroomt. 

r  het eiland Wieringen heen is een breed water-
loozingskanaal gemaakt, waarvan de uitgegraven zand-, 
klei- en leemgrond, met dien uit het Friesche scheep-
vaartkanaal , gebezigd kan worden voor  het bouwen 
van den afsluitdijk ; de klei op den bodem der  zee, in 
den omtrek van Wieringen gebaggerd, is voor  dijkbc-
kleeding geschikt, nadat zij  voldoenden tij d aan de lucht 
is blootgesteld geweest. e afsluitdij k en de recht-
streeks daarmede samenhangende sluis-, kanaal- en an-
dere werken, kunnen in acht jaren worden uitgevoerd 
en de kosten worden geraamd: ie voor  den afsluitdijk , 
met inbegrip van twee millioen gulden voor  het te ma-
ken eiland 27.7 millioen; voor  de sluizen en het kanaal 
op Wieringen 8.7 millioen; voor  het Friesche kanaal en 
ander  bijwerk 1.8 millioen; voor  toezicht en onvoorzien 
3.8 millioen; te zamen twee-en-veertig millioen gulden, 
de onteigeningen, voorzoover  die noodig zijn, daar-
onder  gerekend. 

Zoodra de beschreven afsluiting van de Zuiderzee 
zoover  gevorderd is, dat het droogmaken kan worden 
begonnen, stelt men zich voor  dit in vier  deelen en 
onderstaande volgorde te doen, als A van Wieringen 
tot , groot 21,700 . (het z.g.n. Wie-
ringermeer); B van n tot den , groot 
57,000 . (het Z.O. deel); C van Enkhuizen tot Uit-
dam, met eene ruime bocht naar  het Oosten, groot 
103,000 . (Z.W. deel);  van het Zwartewater 
tot de , waarbij  Schokland en Urk ingesloten 
worden, groot 50,300 . (het N.O. deel). 

 inpolderen dezer  vier  stukken geschiedt achter-
eenvolgens , om het werk geen oogenblik te doen stil-
staan en het gereedmaken, verkoopen en in ontginning 
brengen der  gronden geleidelijk te doen plaats hebben. 

Volgens het ontwerp kan de afsluitdij k na zes jaren 
zoover  gevorderd zijn, dat de stormvloeden zich daar-
achter  niet meer  doen voelen, en kan met het leggen 
van den ringdij k rondom het Wieringermeer  aange-
vangen worden. e jaren later  is deze gereed, en 
terwij l met het droogmaken van dit gedeelte wordt 
voortgegaan, wordt de indijkin g van het Z.O. deel 
onderhanden genomen. n het 19e jaar  wordt aan het 
Z.W . deel, in het 24e aan het N.O. deel begonnen, 
en in het 32e jaar  is de indijking , droogmaking en 
verkaveling van alle afdeelingen afgeloopen. 

Uit de afzonderlijke plannen voor  de vier  droog-
makingen , die in hoofdtrekken met elkander  overeen-
stemmen , blijkt : 

ie dat er, achter  de droogmaking om, ringvaarten 
worden gegraven, waardoor , Edam, -
kendam , Naarden, , Elburg, e enz. 
in het bezit van waterwegen gesteld worden , die de 
vroegere , in vele opzichten gebrekkige zeehavens niet 
zullen doen terugwenschen. 

2e dat er  voor  de drukk e zeil- en stoomvaart op 
Amsterdam een waterweg van 1500 meter  breedte ont-
worpen is tusschen het Z.O. en Z.W. deel; 

3e. dat de vier  droogmakingen elk op zichzelf wor-
den gescheiden van het r  door  een dijk ; de 
totale lengte dier  dijken bedraagt 171,500 . 

4e dat het land achter  deze ringdijke n wordt droog-
gemalen; de polders hebben geene eigen boezems en 
loozen door  afwateringskanalen rechtstreeks in het -
meer. e waterloozing moet geregeld en in voldoende 
mate plaats vinden, daar  gebreken tegen ontwatering 
na de droogmaking eene oorzaak was van veel teleur-
stelling. Om dit te voorkomen zijn de middelen tot 
afmaling voor  de Zuiderzee-polders met ruime hand 
ontworpen en wel te zamen 14,010 P. , tegen/'1200 
aanlegkosten per  paardekracht. 

Voor  het werk der  landaanwinning is het een eerste 
vereischte, dat de gronden geleidelijk drooggelegd 
worden; komen er  te groote uitgestrektheden te gelijk 
gereed, dan overtreft het aanbod van bouwland de 
vraag. Blijven de landen geruimen tij d in halfdrogen 
staat, dan verspreidt de drassige bodem uitdampingen 
heinde en ver, en koorts-cpidemieén ontstaan, evenals 
na de uitmaling van het r  Voor  de 
landaanwinning is dientengevolge aangenomen dat niet 
meer  dan 10,000 . ieder  jaar  in geschikten staat 
voor  ontginning zullen worden opgeleverd; elke af-
deeling , door  de uitwateringskanalen in onderdeden 
gesplitst, wordt slechts zoover  afgemalen als noodig 
is om een stuk van de verlangde afmeting ten naasten 
bij  droog te doen vallen. t wordt met eene water-
keering omringd, daarna geheel drooggelegd en voor 
ontginning gereed gemaakt. 

Wat daar  buiten ligt, blijf t met water  bedekt, tot 
het op zijne beurt voor  afmaling in aanmerking komt, 
en desnoods kan de droogmaking tot nog kleiner  uit-
gestrektheden beperkt worden; naarmate het verkoopen 
echter  langzamer gaat, wordt de schade door  rente-
verlies over  de reeds gedane uitgaven grooter. 

Vergelijk t men het plan van de Zuiderzee-vereeni-
ging met de vroegere ontwerpen, dan blijk t het dat 
het eerstgenoemde tot doel heeft om eene zoo groot 
mogelijke oppervlakte door  afsluiting in een zoetwater-
meer  te veranderen; daardoor  voor  de aangrenzende 
landen de voordeden van waterloozing, bevloeiing en 
vermindering van dijklasten te verwerven, en tevens 
eene rechtstreeksche spoorwegverbinding tusschen Fries-
land en d mogelijk te maken. 

Wat nu de beschouwingen over  koopkracht en koop-
lust aangaat, moet het terrein van veronderstellingen 
betreden worden, maar  toch schijnt het niet gewaagd 
om aan te nemen dat jaarlijk s 10,000 bunders eerste 
soort bouwgrond, door  goede land- en waterwegen 
doorsneden, tegen den kostenden prij s van ƒ 1100per 

. geregeld afnemers zullen vinden. 
t ontwerp is gebaseerd op eene uitvoering van 

bijzonder  initiatief met staatshulp en onder  staatstoezicht. 
t leggen van den algemeenen afsluitdij k is een rijks -

werk , dat ook na de voltooiing in eigendom , en onder-
houden beheer  bij  het k blijft . e omdijking , droog-
making, verkaveling en verkooping der  aangewonnen 
gronden is het werk eener  vennootschap, opgericht en 
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bestuurd onder  staatstoezicht, op wier  aandeelen-kapi-
taal de Staat eene rente van 3 '/ 2 percent waarborgt. 

e afsluitdij k met daarbij  behoorende werken kost 42 
millioen gulden; de rente daarvan is eene blijvende 
staats-uitgaaf. t droogmaken der  216,000 bunders 
land wordt geraamd 138 millioen te zullen kosten. n 
de eerste dertien jaren doet de staat niets dan geld 
uitgeven, eerst voor  het maken van den afsluitdijk , daar-
na het betalen der  31/, percent rente voor  het werk- | 
kapitaal. n het veertiende jaar  begint er  uit de op-
brengst der  te verkoopen gronden een overschot tc 
komen, dat aan den Staat wordt uitgekeerd zóó lang 
tot zijne voorschotten terug zijn betaald. 

Al s grondslag is daarbij  echter  aangenomen dat de 
afsluiting en droogmaking een offer  van het k waard 
is, dat op ^250 per  droog te maken hectare wordt 
geschat, of over  de 216,000 . op 54 millioen 
gulden. e kosten van den afsluitdij k vertegenwoor-
digen daarvan / 195 per . e overschietende 
/ 5 5 zou dus bestemd zijn voor  het waarborgen der 
rente, maar  volgens de berekeningen zal dit cijfer  niet 
bereikt worden en de rijks-hul p beneden de raming 
blijven. 

 is echter  te voorzien dat er  andere uitgaven 
zijn , aan welke het k zich niet zal kunnen onttrekken. 
Zoo zal het gedeeltelijk verplaatsen, gedeeltelijk aan 
een ander  bedrij f helpen der  visschersbevolking, die 
door  de droogmaking van haar  middel van bestaan 
beroofd wordt, uitgaven vorderen die niet in het plan 
zijn opgenomen. 

S EN -
. 

Sedert eenigen tij d behoort onder  de fabrikanten van 
gebrand kunstglas en loodverglazing ook de heer  E. 
Stanino le Amsterdam. Naar  men weet, breidt deze 
industrie zich in den laatsten tij d sterk uit en wordt 
het gebrand glas, behalve bij  voorwerpen van huis-
houdelijken aard, ook toegepast voor  de verlichting 
en versiering van trapportalen en dergelijken. Bij  een 
bezoek, aan het atelier  van genoemden heer  gebracht, 
werd onze aandacht gevestigd op de vele verbeteringen, 
die deze industrie ondergaan heeft. Zoo wordt b. v. 
bij  een venster, het gebrand glas in looden opsluiting 
afgewisseld met geslepen glas of glazen met verheven 
ornement, wat een aangenamen indruk teweegbrengt. 

r  en verdeeling der  glazen kan men zelf bepalen 
of eene keuze doen uit de modellen en teekeningen, 
die in groote hoeveelheid voorhanden zijn. -
horren en beschilderde glazen, die tegenwoordig in 
woonkamers en salons aan de raamroeden opgehangen 
worden, zijn in rijk e verscheidenheid aanwezig. 

Aan de opsluiting van het glas door  middel der 
looden roeden wordt groote zorg besteed; dat dit aan 
het fabrikaat zeer  ten goede komt ligt voor  de hand; 
meermalen toch zagen wij  opsluitingen, die, zelfs op 
eenigen afstand gezien, alles behalve fraai waren en 
aan het geheel sterk afbreuk deden. t euvel is hier 
vermeden. 

Behalve de verschillende artikelen voor  den huizen-
bouw en voorwerpen van huishouddijken aard , kunnen 
op het atelier  ook kerkramen vervaardigd worden. e 
flink e wijze, waarop alles in het atelier  van den heer 
Stanino bewerkt wordt, verdient een woord van lof. 

. 
 V A N E E N . 

t rapport der  Jury voor  deze prijsvraag, uitgeschreven door 
de Vereeniging tet bevordering der  Bouwkunst te Groningen 
en waarvan de motto's der  dertien ingekomen antwoorden in 

 Opmerker van 12 t jl . werden medegedeeld, komt in 
het kort op het volgende neer. 

N».  H. v. t dc ontwerper  blijkens zijne meening 
in het plan van het gemeentehuis een woning voor  den con-
cierge in een sousterrain heeft gedacht en dit sousterrain te-
vens in den gevel heeft uitgedrukt, heeft deze eene meerdere 
hoogte verkregen, dan naar  het oordeel der  Jury, volgens het 
programma wordt bedoeld. t teekenwerk is goed uitgevoerd. 

N°.  eeuw. n gevel acht de Jury niet geschikt 
voor  een gemeentehuis ten plattclande. j  heeft te veel het 
karakter  van een stedelijk gebouw. 

t teekenwerk is niet onverdienstelijk. 
N°.  Veris. Evenals het vorige ontwerp voldoet 

het karakter  van dezen gevel niet aan hetgeen men aan een 
gevel voor  een plattelandsgcmeentehuis wenscht toe tc kennen. 

t teekenwerk is goed. 
N" . 4.  in cirkel (figuur). t ontwerp is niet onverdienste-

lij k en beantwoordt beter  dan de vorige ontwerpen aan de 
eischen van het programma. t teekenwerk is zeer  goed. 

N'. 5. H. e stijl , waarin dit ontwerp is gedacht, is vrij 
goed volgehouden. e ontwerper  is, wat het karakter  betreft, 
vri j  goed geslaagd. Ook het teekenwerk is zeer  goed. 

N°. 6. Vroedschap. t ontwerp maakt een zeer  goeden in-
druk. t teekenwerk is met zorg behandeld en uitgevoerd. 

e entree is goed gedacht. t is een smaakvol geheel, dat 
als een zeer  verdienstelijk werkstuk kan worden aangemerkt. 

N°.  driehoek eu leekenhaak in een cirkel (figuur). 
t ontwerp voldoet veel minder  dan het vorige. e vervaar-

diger  is cr  niet in geslaagd om het karakter  juist weer  te geven; 
de topgevels zijn niet gelukkig van opvatting. t teekenwerk 
is overigens vrij  goed. 

N°. 8. Aanzien doet gedenken. e gevel is zeer  sober  van 
opvatting. e raamlichten vooral geven hem het karakter 
van een burgerwoonhuis. t teekenwerk is goed. 

N°.  gustibus est disfiutandum. t ontwerp munt niet 
uit door  goede verhoudingen. n lette slechts op dc zware 
topgevels en de ramen met hunne ronde lichten en sluitsteenen. 

t teekenwerk is vrij  goed. 
N°.  Ja. e verhoudingen van dezen gevel zijn beter  dan 

die van het vorige ontwerp. Wanneer  de lichtopeningen wat 
ruimer waren opgevat, zou de indruk , dien deze gevel maakt 
minder  massief en voor  een plattelandsgemeentehuis meer 
passend zijn. t teekenwerk is vrij  goed. 

N°.  gustibus non est disputandum. e gevel is een 
der beste van de ingezondene. e landelijke stijl , waarin hij 
is gedacht kan in vele plattelandsgemeenten op zijn plaats 
zijn. Ook het teekenwerk is zeer  goed en met zorg behandeld. 

N°.  N.B. e indruk, dien deze gevel maakt, is niet aan-
genaam. t kloosterachtige in stijl en uitdrukkin g maakt 
hem weinig geschikt voer  een gemeentehuis ten plattelande. 

t teekenwerk is vrij  goed. 
N" .  Trijntje. Ook deze gevel heeft het gebrek, dat hij 

evengoed voor  een stadswoonhuis past. e toren met zijne 
dubbele lichten maakt geen aangenamen indruk . t teeken-
werk is goed. 

Ofschoon niet alle ontwerpen eene gelijke aanspraak op eene 
loffelijk e vermelding kunnen maken, meent toch dejuryinhet 
algemeen hulde te moeten brengen aan alle mededingers voor 
de wijze waarop zij  aan deze prijsvraag hebben gearbeid. Uit 
alle ontwerpen blijk t toch, en niet het minst uit het teeken-
werk, dat met lust en ernst gestreefd is om het beste voor  den 
dag te brengen. e Jury meent daarom te mogen voorstellen 
zoowel den prij s als de premie uit te reiken, en is eenparig 
van oordeel, dat de prij s gewonnen is door  den ontwerper  van 
ontwerp, ingezonden onder  het motto Vroedschap, en dat de 
premie moet worden toegekend aan den ontwerper  van den 
gevel, ingezonden onder  het motto  gustibus nou est dispu-
tandum. 

Groningen, t
e Jury 

J. V A N G E N T . 

J. P. . 

. 
. . 

G. . 

G TOT G T 
TE . 

Vergadering van 26
Na dc opening door  den Voorzitter, las de Secretaris eene 

missive voor  van 't Bestuur  van 't m van Oudheden te 
Groningen, waarin dit mededeelde geene termen gevonden te 
hebben, den leden van «Bouwkunst"  gratis entree in het 

m toe te staan. e mededeeling voor  kennisgeving 
aangenomen zijnde, kwam de beantwoording van vragen aan 
de orde. e vraag: »Wat is de beste constructie voor  een 
grondmuurtj e onder  een ijzeren hek, om tegen vorst bestand 
te zijn?"  werd namens de Commissie voor  constructieleer  be-
antwoord door  den heer  Van de Wind. e Commissie beval 
de volgende wijze van handelen aan: n neme goede harde 
stecnen, klinkers, make die goed schoon en ga dan het muur-
tje opmetselen niet tras of portland-cement en met dezelfde 



 E O  E . l 1S92. 

specie vlak invoegen. t antwoord achtten sommigen niet 
voldoende, daar er  niet over de diepte der  fundeering ge-
sproken werd. n zou het muurtj e zoon diep fundament 
moeten geven, dat de onderlaag vorstvrij  kwam te liggen. e 
heer  Jansen e. a. bevalen een stortlaag van puin aan onder 
het metselwerk, daar  deze het water  laat doorzakken. 

e vraag of eene paalfundeering noodzakelijk beneden 
't waterpeil moest wezen, maakte hierop een punt van bespre-
king uit, ofschoon men het rapport der  Commissie voor 
waterbouwkunde in eene volgende bijeenkomst zou afwachten. 

e heer  Payens had bij  eene herstelling aan de gasfabriek oude 
palen laten opgraven, welke . beneden den beganen grond 
zaten. e waterspiegel ligt daar . diep en nu was juist 
de kop van iedcren paal over . hoogte totaal vergaan . wel 
een bewijs, volgens spr., dat de palen beneden 't waterpeil moes-
ten zitten, daar  dc ondereinden in den besten staat verkeerden. 

e heer a gaf in overweging ook vooral op de soort 
van grond te letten. d laat geen water  door; daarin 
zouden de palen dus hooger  kunnen zitten. 

Nadat twee leden als zoodanig waren toegelaten, werd een 
bestuursvoorstel om de huisschilders-vereeniging (Eendracht" 
alhier  voor  het te houden concours tusschen schilders uit de 
noordelijke provinciën, geen patroons zijnde, financieel te 
steunen, aangenomen. Namens de Vereen, tot bev.der . 
zullen voor  de vijf verschillende afdeelingen  cereprijzen ad
aangeboden worden. 

e Secretaris las vervolgens een schrijven voor  van dc tinna 
A. g &  Zn. te , waarin deze te kennen gaf 
geen monsters van hare gips-cartonplaten te kunnen toezen-
den. e brief ging vergezeld van een prospectus, waarin 
de deugden van het artikel zeer  geroemd werden. e Secre-
taris zou op voorstel van de Vergadering nog eene poging doen 
een monster van genoemde firma te verkrijgen. e heer 
Switters nam deze gelegenheid waar  de rietplanken, bij  hem 
te verkrijgen, aan te bevelen, daar  deze goedkooper  zijn en 
goed aan het doel beantwoorden. 

e vragenbus bevatte de volgende twee vragen: 
 Op welke wijze kan men het best en het spoedigst oude 

verf van gehouwen steen verwijderen? 
 Welke is de beste constructie voor  eene paalfundeering 

onder  een steensmuur  van een gebouw? 
t belangwekkendste deel der  agenda was wel de tentoon-

stelling der  ingekomen ontwerpen op de prijsvraag: »een 
voorgevel van een plattelands-gemeentehuis*' en het voorlezen 
van het rapport der  Jury, dat in dit nommer is opgenomen. 

e prij s van ƒ  met diploma der  Vereeniging werd toegekend 
aan het ontwerp Vroedschap, vervaardigd door  den heer  A. 
van Elmpt te (ironingen; de premie van ƒ  met hetzelfde 
diploma verkreeg de heer  E. J. Garrels, mede te Groningen, 
voor  het ontwerp  gustibus non est disputainium. 

J TOT G . 
G . 

Vergadering van

Na opening der vergadering werden de notulen gelezen en on-
veranderd goedgekeurd. p doet de Voorzitter  eenige mede-
deelingen omtrent den toestand der  Afdeeling over  het jaar
waaruit blijk t dat de belangstelling steeds toeneemt, dat het 
ledental is geklommen tot  dat de vergaderingen vrij  talrij k 
bezocht werden en dat ruimschoots uit het behandelde blijk t 
de ambitie, die er  bij  de leden bestaat door  't houden van 
voordrachten en het geven van kunstbeschouwingen de ver-
gaderingen zoo nuttig en aangenaam mogelijk te maken. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan den heer . Ariens 
s alhier, die welwillend op zich had genomen een 

spreekbeurt op een der  vergaderingen te vervullen, waartoe 
tot onderwerp werd gekozen «Ambacht en Wetenschap". n 
zijne inleiding verklaart de spreker  reeds van kindsbeen af 
veel belangstelling te hebben gehad in het ambacht en zich 
uit den aard van zijne betrekking daartoe steeds heeft aange-
trokken gevoeld. Nu er  in onzen tijd revolutie op elk gebied 
bestaat, wordt ook de strijd om het bestaan heviger; door 
dien strijd te verlichten en daardoor  het lot van den ambachts-
man te verbeteren, zal ook de stand van het ambacht op een 
hooger  peil gebracht worden, doch daartoe moet de wetenschap 
te hulp komen. 

Een fabrikant b.v., de man van het kapitaal, kan zich de 
hulpmiddelen die dc wetenschap aanbiedt ten nutte maken 
door  aan zijn fabriek ervaren technische personen te verbinden, 
wier  taak het is telkens iets nieuws, iets beters uit te vinden; 
daardoor  wordt hij  in staat gesteld telkens een verbeterd fabri-
kaat te leveren. Van die hulpmiddelen van wetenschappelijk 
ontwikkelde personen blijf t de ambachtsman verstoken. j 
beheerscht wel de stof, en veelal verdient hij  lof voor  de wijze 
van bewerking daarvan, maar  hij  werkt te veel naar  bestaande 
modellen, oude voorschriften en oude recepten; het nuttig 
effect, door  zijn ijver  verkregen, laat te wenschen over, waar-
door  zijn werk niet beloond wordt. j  kan niet concurreeren 
tegen fabriekswerk dat geïmporteerd en geleverd wordt door 

een fabrikant die het in zijn macht heeft om het ambacht 
en de wetenschap steeds hand aan hand te doen gaan. 

t spreekwoord zegt: «onbekend maakt onbemind", want 
ambacht en wetenschap koman te weinig met elkaar  in aan-
raking. r  het oprichten van ambachtsscholen wordt hierin 
reeds verbetering gebracht, maar  den ambachtsman moet wor-
den geleerd een zelfstandig oordeel te kunnen vellen en dui-
delijke verklaringen te kunnen geven aan zijn lastgever, die in 
vele gevallen op wetenschappelijk terrein nog minder  bekend 
is dan de ambachtsman. 

t dankzegging aan den spreker  voor  hetgeen hij  voor  dezen 
avond ten beste had gegeven cn aan de aanwezigen voor de 
opkomst, sloot de Voorzitter  de vergadering. 

G . 
Vergadering van Vrijdag

Een belangrijk, in  te Weenen uitgegeven, boekwerk 
getiteld  Stitdte-baa van Camillo Sitte, gaf den heer . P, 
Berlage Nzn. stof voor  eene interessante voordracht over t 
in Stedenbouw, verduidelijk t door  tal van fraaie photographteen 
en situatie-schetsen van pleinen-aanleg van sprekers hand. 

Spreker  had deze lezing reeds in r  van het vorige 
jaar  gehouden voor  de leden van ('Bouwkunst en Vriendschap'' 
te . 

t verslag daarvan is opgenomen in n°.  jaargang
van dit blad. 

E N T 
. Ons land zal op het dezen zomer te 

Parijs te houden internationale congres voor  binnenlar.dsche 
scheepvaart vertegenwoordigd worden door  de heeren Conrad, 
lid der  Tweede , en g , hoofdingenieur  van 
den Provincialen Waterstaat in Overijsel. 

. d il. besloot de Gemeenteraad 
tot eigen exploitatie eener  gasfabriek over te gaan. Op aan-
aanbieding van de naamlooze vennootschap: de l1'urinerender 
gasfabriek, heeft hij  daartoe aangekocht de fabriek met direc-
teurswoning, buizenlciding en al hetgeen verder  tot dc fabriek 
behoort, voor  de som van ƒ  Bovendien zal de (iemeente 
aan de vennootschap uitkeerer. ƒ  wegens winstverlies 
over  maanden. e aanvaarding der  fabriek is namelijk be-
paald op  Apri l  terwij l de tegenwoordige concessie tot 
exploitatie zou zijn geëindigd einde r

. r  dagen wordt in de kunstzaal van het 
Panorama een tentoonstelling geopend der voornaamste werken 
van den Antwerpschen kunstschilder i . 

. e Gemeenteraad heeft, na de totstandkoming 
van een paardentramdienst Utrecht — ,  „  garantie 
toegezegd over  een kapitaal groot ƒ

Y 
— n e hebben du volgende mutaticn plaats gehad: 
Verleend: een tweejarig verlof naar  Europa, wegens ziekte, 

aan den architect ie kl. bij  den Waterstaat en's lands burgerl. 
. werken C. van der  Bijl , en aan den opzichter  kl. 

bij  den dienst der  Staatsspoorwegen ter  Sumatra's Westkust 
J. Jansen. 

Benoemd: tot opzichter ie kl. bij  den waterstaat en 's lands 
burgerl. op. werken, de opz.  kl. . . C. Feh. Bij  het ka-
daster  in Nederlandsch-lndie tot landmeter  kl., de landmeter 

 kl. A. Ch. V. ; tot landmeter  kl. de adj.-land-
meter ie kl. J. G. van Angelbeek; tot adj.-landmeter  ie kl. de 
adj.-landmeter  kl. E. J. Victor; tot adj.-landmeter  kl , de 
adj.-landmeter  kl. W. F. . Broers; tot opzichter  kl. de 
opzichter  kl. C. Badert; tot opzichter  kl. J. C. Swaab, 
daartoe gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-Generaal 
van . 

— Uit een twintigtal kandidaten voor de betrekking van 
tijdelij k leeraar in het handteekenen aan de ambachtsschool 
te Arnhem, op eene jaarwedde van  werd benoemd de 
heer f Stroth, adsistent-leeraar  aan de teekenschool voor 
kunst-ambachten te Amsterdam. 

— Op de voordracht voor  directeur-boekhouder  der gasfabriek 
te Apeldoorn zijn geplaatst de heeren W. Joustra, gasdirecteur 
te Wormerveer, J. Adriaans, idem te Winschoten en W. . 

n te . 

VACANT E . 
— T ij  del ij  k opzichter  bij  de gemeentewerken 

te Groningen. Adres, liefst in persoon, bij  den directeur  der 
gemeentewerken. (Zie advert, in

— Gemeente-opzichter te Baarn. Jaarwedde
Adres in persoon bij  den Burgem. vóór  Apri l (Zie adv. 
in

—  ij  k b a a s aan het waterschap Groede en Baanst. Jaarwedde 
ƒ  Adres vóór  Apri l aan het bestuur  van gen. water-
schap te Groede (Zeel.) 
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Een bekwaam bouwkundig teekenaar, k. 
v. perspectief en stijlleer, T -

. Fr. br. lett,  aan den boekhande-
laar  ,1. C. BAX te . 

g te Almelo. 

r  den r . P. N. -
, zullen namens de n Th. A. VAN 
N  en G. W. VAN

J Jr. op Zaterdag 16 April in het café 
, te O in het openbaar 

worden aanbesteed: 
k N°. 2. 

t maken van het -
en W te -

N met , WO-
- van den t en 

, onder  bij  levering 
der benoodigde materialen, uit-
uitgezonderd de gegoten ijzeren 
putringen. 

k N°. 3. 
t bouwen van den -

N te Almelo, met de leve-
rin g der  benoodigde materialen, 
uitgezonderd de buisleidingen 
en het ijzeren reservoir. 

k N " . 5. 
t N van de Gegoten -
ren Buisleidingen, 

ieder  bestek afzonderlijk zoowel als 
de twee eerste, en alle drie bestekken 
gecombineerd. 

Bestek N°. 2 met inbegrip van 2 teeke-
ningen is van af'  Zaterdag il Apri l verkrjjg -
baar  tegen betaling van ƒ3. 

Bestek N°. 3 met inbegrip van 1 teekening 
dadelijk tegen betaling van ƒ2. en k 
N°. 5 zonder  teekening dadelijk tegen betaling 
van ƒ 2 verkrjjgbaar  aan het bureau van den 

g 7(ite 'sGra-
venhage, alwaar  dagelijks voormiddags 10—12 
ure inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden g 12 April , 
en wel voor  bestek N°. 5 namiddags 1 uur, 
samenkomst CAFÉ , voor -
stek N°. 3 ten 2 ure, samenkomst op het 
bouwterrein van den Watertoren en voor 
Bestek N". 2 ten half vier  ure, samenkomst 
op het bouwterrein der  pompwerken. 

Op g den W'"  Apri l 1892, zal 
's morgens ten halt twaalf uur in het -
ment E ZWAA N bij  Vi.  te
publiek worden aanbesteed: 

T BOUWEN VA N 

W o o n- W i n k e l - en , 
ivoor  rekening van den r  G. . . 

Bestek en teekeningen liggen in bovenge-
 nosmd l ter  inzage, alwaar  ook bestek-
[ ken &  / ' l en een stel teekeningen it ƒ2.50 
verkrijgbaar  zjjn. 

Aanwjjzing 's morgens ten 1(1 uur  op den 
dag der  besteding. 

n geeft G. A. S te Baatte. 

t  van
zal op g den 12 Apri l 1892, des 
namiddags ten 5 ure, ten e aldaar 

: 
t bouwen eener  Onderwijzers-
woning in den r te 

, met bijlevering van aUe 
daartoe benoodigde bouwstoffen. 

Bestek en plan liggen ter  lezing ter  Secre-
tarie te . Aanwijzing in loco op den 
dag der besteding, ten i) ure des voormiddags. 
Nadere inlichtingen geeft de heer . VAN 

, Bouwkundige te . 

voor  vrachtvri j  levering A r n h e m : 
Voor  1154 stuks Paa l t jes van Petit 

Graniet de 1'Ourthe, lang 0.80, zwaar  15 X 15 
centimeter, over  0.25 behakt, kop vlak behakt, 
voorzien van op te geven nummer, hoog 6 
centimeter. 

Adres: S ,

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 26'"° April 1892, des na-

' middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
; der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e n te , 
van: 

Bestek N». 572. 
t wijzigen en uitbreiden van 
het w en eenige bij -
komende werken op het station 

. 
Begrooting ƒ3400.—. 

e besteding geschiedt volgens § 52 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 1"'"  Apri l 1892 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

: e n en aan het bureau van den 
r r  A. V A N N 

te , en is op franco aanvraag (per  brie!) 
aan genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ1.00. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Wegen Werken)en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 16a"> Apri l 1S92, des voormiddags te 
10 ure. 

, den 2S"'° t 181)2. 

j van . 

. T &  Co. 
te . 

Natuurlijk e T G  A T van 
Ecaussines. 

e en gezaagde STEENEN alle 
afmetingen. 
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N V A N T . 

ie. e 970e gewone vergadering van het Genoot-
schap zal gehouden worden op Woensdag 13 Apri l 
a. s., des avonds 8 uren, in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het Bestuur. 
b. Ballotage van den heer . Cornel isse Jr. als ge-

woon lid. Voorstellers de heeren J. g en J. 
F. W. Stom. 

c. Bijdrage van den heer  Fred. Stieltjes : „Edisons 
phonograaf", opgeluisterd door  proeven. 

d. Bespreking der  in 1892 tc houden excursie. 
e. g van den heer  W. . 

2e. Als buitenlid is toegetreden de heer  J. W. van 
n te Utrecht. 

Namens het Bestuur: 
e  e-Secretaris, 
C. W. Nijhoff . 

A ET " 

969e' Vergadering van 30  1892. 

Nadat de Voorzitter , de heer J. , de ver-
gadering had geopend, weiden de notulen der  vorige 
bijeenkomst voorgelezen en goedgekeurd. a heette 
de Voorzitter  de nieuwe Bestuursleden, de heeren . G. 
Jansen en Th. . . Smeele, welkom aan de bestuurs-
tafel. Wat den heer  Jansen betrof, de Voorzitter  kon 
volstaan met de hoop uit te spreken, dat deze ook in 
zijne nieuwe functie zoude blijven wat hij  steeds was 
geweest: één van de krachtigste steunpilaren van het 
Genootschap, waaraan dan ook zeker  niemand, die 
den heer  Jansen kende, zal twijfelen. En den heer 
Smeele, hoewel in het Genootschap minder  bekend, j 
beval dc Voorzitter  met warmte de belangen der  Ver-
eeniging aan en verwachtte dat door  eene eendrachtige 
samenwerking van het geheele Bestuur met de leden 
de vele werkzaamheden, die het jaar  1892 met zich 
zal brengen, naar  aller  tevredenheid en op de beste 
wijze tot een eind zullen worden gebracht. 

Wat zichzelf betrof wenschte de heer l op 
te merken dat hij  zich niet als de aangewezen persoon 

beschouwde om als Voorzitter  van „Architectur a et 
Amicitia "  op te treden, maar dat hij , in overeen-
stemming met de andere Bestuursleden , genieend had 
voor  eene eventueele benoeming niet te mogen be-
danken , daar de Genootschapszaken eischen dat het 
Bestuur  voltallig zij. e heer l wenschte daarom 
zijne keuze meer als tijdelij k beschouwd te zien, maar 
gaf niettemin de verzekering dat hij . zooveel hij  dat 
vermocht, zijne krachten aan het Genootschap zou 
wijden. Spreker  sprak daarbij  de hoop uit dat allen 
zich zullen aangorden om den bloei van onze Ver-
eeniging te helpen bevorderen, opdat dit jaar als een 
der meest bloeiende in onze annalen zal kunnen ge-
boekt worden. 

Onder de mededeelingen bevond zich een schrijven 
van „Amstel s Bouwkring" , waarin het Bestuur  dezer 
Vereeniging de medewerking van het Genootschap 
verzocht, om van het Amsterdamsche Gemeentebestuur 
te verkrijgen dat het zetten van werk- en kalkloodsen 
weder als vroeger zoo weinig mogelijk belemmerd 
worde, daar  tegenwoordig de vergunningen hiertoe 
zooveel mogelijk worden beperkt. Op eene voorloopige 
vergadering van „Amstel s Bouwkring"  op 30 t 
j . 1. gehouden, waar de heer . G. Jansen als afge-
vaardigde van het Genootschap tegenwoordig was, 
werd dit punt ter  sprake gebracht en door den heer 
C. , afgevaardigde van de j tot 
bevordering der  Bouwkunst"  voorgesteld om, vóór 
men tot verdere handelingen overging, te wachten tot 
eene aanvrage tot plaatsing van werk- en kalkloodsen 
bij het werk bepaald geweigerd was geworden en 
daarna de zaak nader te bespreken. t Bestuur  van 
„Amstel s Bouwkring"  had dit voorstel goedgekeurd 
en zou het Genootschap, zoodra zich een bepaald feit 
had voorgedaan, nader van de zaak op de hoogte 
stellen. Van de Vereeniging „Art i et "  te 
's-Gravenhage was een schrijven ontvangen, waarbij  de 
toezending van den compleeten len jaargang van het 
aan kunstnijverheid gewijde tijdschrif t dezer  Vereeni-
ging werd bericht en een beroep op de medewerking 
van het Genootschap aan deze uitgave werd gedaan. 

Aan de orde was nu de bijdrage van den heer J. 
, getiteld de kunst en het publiek. 

http://m1t1ah.11A.etA
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behandelde in deze lezing de verhouding van den kun-
stenaar  tot het publiek en omgekeerd van het publick 
tot den kunstenaar. Na erop gewezen te hebben hoe 
in de letterkunde , de muziek en de schilderkunst het 
publiek het schoone der  nieuwere kunstuitingen lang-
zamerhand heeft moeten lecren waardeeren door  er 
voortdurend op te worden gewezen, toonde spreker 
aan hoe noodzakelijk het is dat ook in dc bouwkunst 
het publiek beter  worde voorgelicht, daar  nog steeds 
de architectuur  het recht derft dat de andere kunsten 
reeds sinds lang bezitten, namelijk om in de groote 
bladen geregeld besproken tc worden. e heer -
genohl zag hierin en ook in het houden van kleine 
architectuur-tentoonstellingen het middel om bij  het 
publiek langzamerhand wat meer  belangstelling voor 
de bouwkunst op tc wekken en paal cn perk te stellen 
aan de makelaars- en speculatie-architectuur, die helaas 
maar  al tc veel bij  het publiek in trek is cn onze 
schoone steden meer  en meer  in eene smakelooze 
huizenmassa zal veranderen. Spreker  wekte daarom 
zijne hoorders op om in alle deelen goede architecten 
te zijn, daar  het publiek niet alleen recht heeft op een 
mooi, maar  vooral ook op een goed huis. Om dus i 
het publiek te winnen is het noodig te leeren inzien , [ 
dat tusschen de kunst om een fraaie teekening te maken 
en een fraai plan naar  den eisch uit te voeren nog een 
lange weg ligt, maar  dat juist op dezen weg het middel 
te vinden is om den architect en het publiek tot el-
kaar  te brengen. 

Naar  aanleiding van deze bijdrage volgde eenig 
debat, waarin o. a. de heer  C. W. Nijhof f met waar-
deering sprak over  de architectuur-beoordeelingen 
van den heer . P. Berlage Nz., in
en 'de artikelen, getiteld „Nieuw Amsterdam", in
Amsterdammer verschenen. e heer . G. Jansen 
merkte daarna op dat het bespreken (critiek uitoefenen) 
van bouwwerken in de bladen groote bezwaren zal 
opleveren, daar  de redacties ongaarne minder  goede 
beoordeelingen /.uilen opnemen over  bouwwerken, toe- j 
behoorende aan personen , waaraan ze allicht verplich-
tingen hebben. n zal het dan ook wel te wijten 
zijn dat alles wat maar  gefabriceerd wordt tot in het 
belachlijke toe wordt opgevijzeld door  verslaggevers, 
die blijkbaar  niet het minste begrip van kunst hebben. 

e heer  W. t vraagt of het niet mogelijk zou 
zijn belangrijke lezingen in de nieuwsbladen te doen 
opnemen, het publiek zou hierdoor  allicht eenige betere 
denkbeelden over  kunst verkrijgen Ook zou volgens 
de heeren . (i. Jansen en J. l het houden i 
eener  jaarlijksch e kleine architectuur-tentoonstelling, 
waar  het publiek vrijen toegang heeft, dit doel zeer 
zeker  bevorderd worden. 

Op voorstel van den Voorzitter  worden deze denk-
beelden het Bestuur  met het oog op de aanstaande 
wetsherziening, ten zeerste aanbevolen. 

p volgde dc keuze eener  Commissie voor  de 
wetsherziening, die volgens de wet uit zeven leden 
behoort te bestaan. waarvan drie bestuurs- en vier  ge-
wone leden. Bij  de stemming verkregen de heeren J. 

, . G. Jansen en C. W. Nijhof f als bestuurs-
leden e Jongh, VV. t Cz., . J. k 
en G. A. Zeeman als gewone leden de vereischte 1 

meerderheid en aanvaardden alle staande de vergadering t 
deze benoeming. 

e kunstbeschouwing, die den avond besloot en 
door  den heer  G. A . Zeeman ten beste werd gegeven, 
bestond uit eene zeer  fraaie collectie photographieen 
naar  oude e schilder- en beeldhouwwerken, 
welke verzameling de belangstelling overwaard was.

Nadat de Vice voorzitter, de heer . G. Jansen, den 
spreker, en de Voorzitter  den kunstgever  van den avond

den dank der  Vergadering hadden overgebracht voor 
het gesmaakte kunstgenot, werd de vergadering , niets 
meer  aan de orde zijnde, gesloten. 

(A.etA.) T . 
(EEN ) 

 W. C. . 

 115.) 

. (") 

k zoek, vóór alle dingen, de waarheid , en zoo 
men mij  één verwijt kan maken, dan is dat van tot geen 
enkele school te behooren. Natuurlij k een uitstekend 
middel om dadelijk iedereen tegen zich te hebben , want 
in onzen tij d duldt men slechts specialiteiten, en kan 
zich niet goed begrijpen dat een wijsgeer, een artist 
of een letterkundige zich in een breeden krin g kan 
bewegen, gewoon als men is elkeen op te sluiten in 
een nauwe ruimte, waaruit te ontvluchten een groot 
waardeverlies in de oogen van publiek tengevolge 
zou hebben. Wanneer  tegenwoordig een artist blij k 
geeft eenige voorliefde voor  het een of ander  te be-
zitten is hij  direct geklassificeerd, geëtiketteerd zou ik 
haast zeggen, en men raadpleegt en acht hem slechts 
als bekwaam, zoolang hij  zich bedient van wat hij  als 
zijn voorkeur  getoond heeft. Zoo hij  al protesteerde 
tegen de grenzen die de algemeene opinie rondom zijn 
kennis en smaak heeft getrokken , men zou hem niet 
willen gelooven; zijn tegenstanders, of die zich als 
zooiets beschouwen, haasten zich bij  de eerste poging 
tot toenadering hem terug te dringen in zijn cirkeltje, 
want ieder  gelooft er  belang bij  te hebben het deel 
van zijn naaste zoo klein mogelijk te houden , gereed 
het schadelijk cn inhalig te verklaren zóó als het grooter 
begint te worden. Zulke gevoelens schijnen mij  hoogst 
verkeerd toe voor  het belang van wetenschap en kunst, 
en zeer  onrechtvaardig tegenover  de betrokken personen. 

. . . Schrijvende over  architectuur  zal ik het waar-
om opsporen van  vorm, want iedere vorm heeft 
zijn rede ; de oorsprong der  verschillende grondstellingen 
en haar  logisch gevolg aantoonen; en doen uitkomen 
welk protij t wij  heden-ten-dage kunnen trekken uit de 
kunst der  ouden; — want dc kunsten versterven niet, 
hare beginselen blijven waar  door  alle eeuwen heen , de 
mensch is altij d dezelfde; mogen zijn zeden en gewoonten 
al veranderen, zijn geest verandert niet; zijn redence-
ringsvermogen, zijn instinct en zijn gevoelen komen 
nog, als vóór twinti g eeuwen, uit dezelfde bron voort; 
hij  heeft nog dezelfde driften en dezelfde passies, en de 
verschillende talen waarin hij  zich uitspreekt, dienen 
hem voortdurend nog dezelfde ideeën te kunnen uiten, 
de voldoening van dezelfde behoeften te kunnen eischen. 

k vind het noodig hier  met nadruk te zeggen, dat 
ieder  die vermeent dat ik leerstellingen verkondig voor 
de eene richtin g voordeeliger  dan voor  een andere, 
schromelijk dwaalt; ik laat die zorg aan hen, die, ver-
meenende de belangen der  kunst te verdedigen, meesten-
tijd s slechts gehoorzamen aan momenteele hartstochten. 

k beoog een ander  doel: de kennis van het ware , 
het uiteenzetten der  onwankelbare beginselen van onze 
kunst in hunne verschillende toepassingen bij  onder-
scheidene volkeren. k zal niet concludeercn ten gunste 
van enkele vormen en ten koste van andere, ook zal 
ik niet zeggen: „N u hebt ge gehoord!... kies nu." 
Want dat is geen conclusie trekken, en iedere leer  vraagt, 
wil zij  profijtelij k zijn, zoo niet een gevolgtrekking, dan 
toch eene richting , een methode, en een professor  die 
alle wegen aanwijst zonder  ons den waren tc toonen , 
met bewijzen dat het de eenig goede weg is, dat is 

(') Uit <le „Enlrcticn s 
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geen professor; zoo een sticht verwarrin g en duisternis 
in de geesten van hen die waren gekomen om orde cn 
klaarheid te zoeken. 

r  deze weg behoeft geen wagenspoor  te zijn; hij 
kan breed en vri j  zijn voor  allen, opdat een ieder  hem 
kan volgen naar  zijne neiging, zijn ingevingen of eigen 
genie. e weg, de eenig goede, de eenig vrije , 
de eenige dieniet leidt tot teleurstellingen , is die welke 
steeds is aangegeven door  de mcnschelijkc rede en 
gevolgd is onder  de meest verschillende uitingen , door 
alle artisten van de beste tijdperken uit de oudheid 
de moderne tijden. 

. . . Wij  leven gedurende een paar  eeuwen op banale 
frazen, wij  houden voor  onbetwistbare cn onomstootelijke 
waarheden, woorden die luchtig daarheen zijn geworpen 
door  mannen van geest, maar  vreemd aan studie of ] 
toepassing der  kunst, en welke woorden herhaald worden 
door  vele generaties van onverschilligen. 

Er zijn van die ideeën, als bakersprookjes, die de 
eeuwen nazeggen zonder  den waren zin ervan op te 
sporen, en komt ge dan eindelijk eens zeggen: „maar 
m'n lieve menschen, gc dwaalt, ge hecht aan een 
woord een zin dien het niet moet hebben", dan werpt 
men u den banvloek naar  het hoofd. Ge zoudt kun-
nen verzekeren dat uwe intenties ten dien opzichte zui-
ver  waren, de waarheid kunnen betuigen van uwe be-
weringen, ge zoudt het gezond verstand kunnen aan-
roepen , bewijzen leveren, — maar  het zou u niet baten : 
„vervloekt! "  zal men u blijven toeroepen. Een paar 
eeuwen geleden had men u en uwe boeken verbrand; 
thans verbrandt men niet meer, maar  men laat u door-
gaan voor  een gevaarlijk man, voor  een hinderlijk , 
een scherp en onaangenaam mensch, voor  een kwelgeest. 

Een ieder  heeft zijn vasten zetel in het gebied van 
kunst en wetenschap en wil liefst niets veranderd zien, 
hoe ook de nieuwe ideeën die opkomen, zijn mogen. 
Gij  kunt desnoods honderd pagina's volschrijven om 
te bewijzen dat gij  geüjk hebt, er  is slechts een pagina 
voldoende om u te doen gevoelen dat gij  dwaalt. r 
wij  kunnen zeggen dat al deze tegenkantingen ontstaan j 
zijn door  het gebrek aan een duidelijk e verklarin g van 
wat men te verstaan heeft onder  kunst. 

. . . Wij  kennen vier  kunsten : muziek, architectuur, 
sculptuur  en schilderkunst. Wat betreft de dichtkunst 
en tooneelspeelkunst, zij  gaan noodzakelijk samen met de 
muziek. e mensch heeft spoedig bemerkt dat het 
woord en de teekens geen middelen waren, voldoende 
genoeg om alle sentimenten van zijne ziel uit te druk-
ken en hij  heeft gezocht zijne ontroering mede te deelen 
door  aan zijn stem zekere reflecties te geven, een 
klankmaat die zijn gedachten vlugger  kon kenbaar  ma-
ken. t was reeds kunst, van deze klankmaat tot me-
lodie is de weg slechts kort , en de muziek is geboren. 

Een hut maken, uit boomtakken, behoort tot de 
kunst niet; dat is voldoen aan eene materieelc be-
hoefte; maar  zich een woning delven in een steen-
glooiing , deze onderaardsche ruimt e in vertrekken van 
verschillende afmetingen verdeelen naar  aantal en ge-
woonte der  bewoners, pijler s laten staan om het plafond 
te schragen, aan het boveneinde dier  pijler s een grooter 
oppervlak geven, enz., dat is reeds kunst. 

. . . . e kunst is een natuurdrift , een behoefte van 
den geest, die, om zich verstaanbaar  tc maken, verschil-
lende vormen bezigt. r  er  is slechts t zooals 
er  is , zooals er  is Wijsheid, zooals er  is Passie. 

e kunst is een eenige bron, die zich uitstort in ver-
schillende kanalen; de orateur, de dichter, de musicus , 
de architect, de schilder, de beeldhouwer, zoeken slechts 
verschillende expressies van een éénig gevoel, dat zetelt 
in de ziel van ieder  begaafd mensch. 

e kunsten werken op de zinnen , en de zinnen doen 
langs verschillende wegen dezelfde indrukken geboren 
worden. Zoo zal b.v. het zien van smart, de klank 
van smart, en de voorstelling van smart, éénzelfde 
gevoel te voren roepen: het medelijden. Wie onder 
ons heeft niet, ten minste eenmaal in zijn leven , hetzij 
bij  het hooren van een gedicht of een muziekstuk, 
bij  het zien van een monument, een bas-relief of een 
schilderij , zekere emoties ondervonden gelijk aan die 
van het gevoel van grootheid, van droefenis , van 
angst, trotschheid, vreugde, hoop of berouw? t 
schijnt zelfs dat hoe meer  de kunsten zich verwijderen 
van natuurnabootsing, hoe meer  zij  geëigend zijn in cie 
ziel sommige intieme koorden aan te raken, waarvan 
de daardoor  opgewekte klank een lange en diepe im-
pressie nalaat. e wijze waarop een redenaar  zich uit, 
één enkel gebaar  zelfs, één muzikale fraze , de aan-
blik van een monument, kunnen een zoodanige ont-
roering der  zenuwen teweegbrengen dat de tranen 
ons in de oogen schieten, dat een gevoel van koude 
of warmte ons bevangt, zonder  dat het mogeiijk is dit 
sentiment te kunnen beschrijven, t sentiment, dat 
is onze artistieke natuurdrift , aangeraakt door  een der 
vele uitingen van kunst. 

t geluid van de zee, het ruischen van den wind, het 
opgaan en de ondergang der  zon, dc aanblik van een 
woud, de duisternis , het licht, wekken in der  menschen 
ziel gevoelens op, als droomen onafhankelijk van onzen 
waren staat, die wij  poëtische gevoelens noemen. e 
sensaties zijn zóó, omdat zich aan den zuiver  physischen 
indruk buiten ons ontstaan, gedachten van ons-zelf 
paren. t ruischen der  golven is een geluid waarvan 
wij  allen de oorzaak kennen; waarom luisteren wij  daar 
uren naar? Waarom maakt op ons dit geluid een 
eigenaardigen indruk , die noch de smart is, noch de 
vreugd, noch het ongeduld, of de verveling? Omdat 
deze groote harmonie in onzen geest sentimenten 
ontwikkelt , welke zich, om het zoo eens uit te druk-
ken, in een latenten toestand bevonden. Gaande door  de 
taal van den musicus, zal de kunst u kunnen doen 
herinneren aan de harmonie der  golven, en uw geest 
zal dadelijk de gedachten terugvinden die hem bezig 
hielden toen gij  dwaaldet aan de oevers der  zee; hij 
schildert u het grootsche schouwspel der  onmetelijke 
ruimte, gij  gelooft de frissche strandlucht weder 
te ademen, en, zoo gij  gedurende de uren dat gij 
geluisterd hebt naar  de baren, onder  den indruk van 
eene gelukkige of van eene ongelukkige gebeurtenis 
zijt geweest, zoo zult ge terugvinden, de muziek hooren-
de, het gevoel van deze vreugde of van deze smart. 

t in eene lage uitgestrekte ruimt e , een krypte, 
met tallooze korte ineengedrongen pijlers, een mensch 
binnentreden. j  zal, ofschoon hij  rechtop erdoor 
kan gaan, het hoofd buigen: er  komen in zijnen geest 
sombere gedachten, hij  gevoelt een zekere innerlijk e 
beklemming, een verlangen naar  licht en lucht;— doe 
dezen mensch binnentreden in een monument waar  de 
gewelven zich tot op eene groote hoogte verheffen, ba-
dend in licht en ruimte: hij  zal zijn blikken opheffen, 
zijn beeld zal de verheven ideeën afspiegelen die zich 
in de borst komen opdringen. 

Vraag een blindgeborene welke idee hij  heeft van 
de roode kleur, hij  zal u antwoorden: „het rood, dat 
is de klank van den trompet." 

(Wordt vervolgd.) 

A ET " 
. 

r  het genootschap „Architectur a et Amicitia "  te 
Amsterdam worden voor  het jaar  1892/93 de volgende 
prijsvragen uitgeschreven: 
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a. " Algemeene : 
E e ne m o n u m e n t a le g e . 

s ƒ 100. e ƒ40. 
Tij d van : 27 i 1S93. 

 2e Algemeene : 
1'̂ ene e he . 

s ƒ75. 
Tij d van : 30 i 1893. 

 3'' Algemeene : 
E e ne e van g e s m e ed . 

s f 50. 
Tij d van : 19  1892. 
d. l c Gewone : 
E en buf fet v o o  een ee tzaa l. 

s f 40. 
Tij d van : 7 Novembe 1892. 

 2' gewone : 
E en h o o fd voo  een aan b o u w k u n st ge-

wi j d w e e k b l a d. 
s ƒ25. 

Tij d van : 26 Septembe 1892. 

e deelneming aan de algemeene n staat 
voo  alle leden van het Genootschap open. e ge-
wone n zijn slechts voo  de gewone leden be-
stemd. t 64 de  Genootschapswet.) 

e n moeten vóó  of op den datum van 
, voo  de e n n 

genoemd , j n gezonden aan het s 
van den hee C. W Nijhoff, s van het Ge-
nootschap a et Amicitia" , l 
te . 

Al l e n moeten d zijn van een -
zegelden , met g van het motto, 

 het t is ingezonden, en tevens n 
zijn van een geheim teeken, tegen opgave n het 

p late  aan den  zal n -
gegeven. n moet aan elke inzending een 

s n toegevoegd, om zoo 
noodig met den  in g te kunnen 

. 
e naam van den  mag op de teekeningen 

niet . 
Wannee aan bovenstaande bepalingen niet t 

voldaan , zullen de n niet voo  eene -
deeling in g kunnen komen. 

e behandeling de  teekeningen is bij elk a 
k n 

Aan de y t het t toegekend om, inge-
val geene volledige g plaats vindt, de beschik-

e gelden geheel of gedeeltelijk te n tusschen 
die , welke volgens haa l op eene -
gelijke belooning k kunnen maken. 

, 

ie E : 

E e ne m o n u m e n t a le g ove  eene . 
n t het p van een monumentale , 

dienende voo - - en . 
e t geacht op het te n punt 

 110 mete d te zijn. e g moet een e 
van ongevee 20 mete hebben, met p van de 

s die iede  3 mete d moeten zijn. 
e gemiddelde d is0.50 — , de hoogte 

de  beide s 0.60 -f- , l de e -
e van de middelste g minstens 

3.30 mete van uit den l moet . 
e helling de  wegen mag ten hoogste 1 op 50 zijn. 

E  moeten een of mee e gedeelten -

den , hetzij d of ; de e 
e mag hie  niet minde n dan 

10 . 
e indeeling de  vaste n t -

gelaten , eveneens de keuze de n en de -
tectonische . 

F t : 
ie een e e boven de n en 

een bovenaanzicht de g (beiden kunnen zich tot 
de halve lengte bepalen), op de schaal van  a 200. 

2e een zijaanzicht en de noodige e e 
 op schaal  a 100. 

3e details van de e g en van 
de e op de schaal  a 20. 

e e van de e gedeelten behoeft 
niet in n tc n aangegeven. 

e teekeningen moeten in n zijn uit-
d , behalve de detailteekcningen, n de be-

handeling t . 

2e E . 

E e ne e . 

e k t d te liggen op een j plein. 
t gebouw moet bevatten: 

 Fen hoofdingang en de noodige zijingangen, 
alle n van . 

e e met afc 800 zitplaatsen. 
e l met n vloe  voo  de 

doopplechtigheid, een doophek, enz. 
d. Eene  met n ingang van 

buiten en toegang tot de . 
 Fen l met e . Langs 

het l moet eene j n ; e 
n n niet gebezigd. t l moet buiten 

de e om,  zijn. 
ƒ. , n voo  stoven, kachels, 

n enz. 
d : 

e noodige n (ook eene van het plafond) 
op de schaal van  a 200, met aanduiding de  stoelen , 

, , kachels enz. 
Een l en een zijgevel of een l en 

een h aanzicht van het geheel. 
Twee n ove  de meest e gedeelten. 

e gevels en n op de schaal van  a 100. 
Eene buiten- en eene e op  a 20. 

e stijl van het gebouw en de behandeling de  teeke-
ningen n . 

3e E . 

E e ne e van g e s m e ed ij ze . 
F t d het p voo  eene e 

van gesmeed , die zich bevindt tegen het -
e 10 . e middengedeelte van een kleinen 

, boven de toegangen of den toegang van 
de vestibule. c afmetingen, e moet n 

g gehouden, zijn de volgende: 
e hoogte (dagwijdte) de  ingangen is 4.5 . , 
l de t van den zich n bevindenden 
n 1.30 . hooge is gelegen. 

e , hoewel , moet zoodanig 
zijn dat de steunpunten niet op den n weg 
komen en de passage voo n en s 
alzoo niet d . 

d n : Fen t (met e 
aangeving de ) en een e 
schaal  a 20. 

Een zijaanzicht schaal 1 a 10. 
e behandeling de  teekeningen moet in -

lijnen geschieden. 
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 GEWONE : 

E en buffet v o o  een e e t z a a l. 
n t het p van een buffet met gesloten 

, staande in een eetzaal tegen een wand 
lang 7 . en hoog 4.50 . m langs de wanden 
de  kame loopt eene , l zich aan 
beide zijden van den bedoelden wand eene deu bevindt. 

d n : Een t met omgeving 
van den wand, een zijaanzicht en eene e op 
de schaal van ! a io. 

e stijl van het meubelstuk en de behandeling de
teekeningen n geheel . 

2e GEWONE G . 

E en h o o fd v o o  een aan de t 
gew i jd w e e k b l a d. 

E t d een vignet voo  een weekblad 
gewijd aan dc bouwkunst. e e van dit vignet 
moet ongevee zijn 10 bij 20 . of  in de- | 
zelfde g van lengte en . 

e bestemming van het p moet in dc teeke-
ning liggen , l eene open e d 
moet n voo  den naam van het weekblad. 

t de n gegeven aan een ont-
, n de titel zelf het hoofdmotief de -

g uitmaakt, dan kan voo  dezen titel het t 
van het weekblad  Opmerker genomen . 

t k moet geheel met de pen n 
. 

Aldus opgemaakt doo  de commissie te  behande-
ling van bepaalde vakken en te  oplossing van . 

Amsterdam, 19 t 1892. 
e : 
. L . . . 
Namens het , 

e : 
C . W . . 

J E . 
e gevelstudie is, wat de opvatting , 
d op de e de e e 

de 18e eeuw. 
E  is d naa een g aanzien van het geheel. 
Al s e n zijn - en baksteen 

aangewend. 
. T VAN N , 

g de e Teekenacademie. 

J TOT G . 
G . 

Vergadering van
n de zaal waren tentoongesteld de plannen van den stads-

schouwburg te Amsterdam, de fruitha l en de Universiteit te 
Utrechten van de hof bank voor  de kerk te Apeldoorn. t alles 
trok zeer  de aandacht van de leden. 

e notulen werden onveranderd goedgekeurd. e beer  A. 
W. n nam, bij  afwezigheid van den heer  Van der 
Goes, het secretariaat waar. 

Vraag 1, in handen gesteld van de heeren A. W. n 
en J. Verheul , werd niet behandeld tengevolge van een 
voorstel der  Afdeeling Amsterdam om het land in districten te 
verdeelen om daarna de verschillende rapporten in een eind-
rapport samen te voegen. 

Vraag  werd beantwoord door  den heer  C. . , 
civiel ingenieur, speciaal voor  verwarming en ventilatie, te 

. e heer n beweert dat geen beslist antwoord 
op deze vraag kan worden gegeven. t vraagstuk moet van 
alle zijden bekeken worden en de ingenieur  hier  hand aan hand 
gaan met den architect. Welke eischen worden er  gesteld ? 

e is de inrichting? Wat is de bestemming van het gebouw ? 
enz. Evenmin als men in het algemeen kan beweren dat ijzer-
inieder  geval boven houtconstructie of omgekeerd verkozen moet 
worden, zoo kan ook niet vooraf gezegd worden : dit of dat stelsel 
is het beste. e omstandigheden en toestanden moeten door 
den ingenieur  van ervariig aan ieder  stelsel getoetst worden 

en vooral de prij s is een gewichtige factor. e verwarming 
geschiedt op 2 wijzen, le door  lucht,  door  straling. Straling 
is voor  vcreenigingslokalen onbruikbaar. Er  blijf t dus over 
luchtvcrwarming door  calorifèrcs of door  pijpen. Bij  ieder  stel-
sel moet versche lucht aangevoerd en verbruikt e lucht afgevoerd 
worden. Sterk verwarmde lucht aan tc voeren is niet goed, in-
tegendeel het verwarmend oppervlak moet zoo groot en ver-
spreid mogelijk zijn cn daarbij  moet de bestemming — ot't bijv. 
een kerk of een schouwburg is (dit :ijn  twee uitersten) — in het 
oog gehouden worden. n de kerk i:omt men met dikke warme 
klccdcrcn, inden schouwburg komen sommige dames gedecolle-
teerd. Waar men electrisch licht gebruikt, is natuurlij k stoom-
verwarming aangewezen omdat men daar  een stoommachine 
heeft. 

Wat de ventilatie betreft, dient opgemerkt, dat de aanvoer 
komt door  het ondergedeelte der  muren en dc afvoer  door 
het bovengedeelte (en daarenboven door  de toevallige openin-
gen van deuren en ramen). Er  is dus een neutrale zAne, 
waar  de lucht in stilstand is. Bij  woonvertrekken is 't in 
den regel voldoende dat er  een aanvoer- en een afvoerkanaal 
besta. Beiden zijn gemakkelijk en met weinig kosten aan te 
brengen. t aanvoerkanaal kan tusschen  binten betimmerd 
cn het afvoerkanaal ter  zijde van den schoorsteen gemaakt 
worden, liefst met  openingen, een onder  en een boven. e 
aanvoerkanalen dienen minstens  de afvoerkanalen

. oppervlak te hebben. Groote kanalen zijn noodig omdat 
de lucht anders te veel snelheid heeft, waardoor  tocht ontstaat. 

e snelheid mag niet meer  bedragen dan  meter  per  seconde. 
t bovenstaande is slechts een dor  uittreksel van het hoogst 

belangrijke rapport, hetwelk de heer n aan het Bestuur 
afstond ter  opzending naar  Amsterdam. 

Vraag V werd beantwoord door  den heer . Cramer. j 
stelde voor. bij  in aanbouw zijnde huizen in eens het volle be-
drag te verzekeren, en wel omdat de kans bestaat, dat men, 
als dc waarde is vermeerderd, vergeet om den post te verhoogen. 

e aannemer moet z. i. de verzekering ten genoegen en ten 
name van den bouwheer  sluiten en den polis aan den bouw-
heer  geven. 

e heer  Fol beweerde dat de aannemer bij  brand de aange-
wezen schatter  van den bouwheer moet zijn, daar  hij , zoolang 
de bouw duurt of nog in onderhoud zal zijn, aansprakelijk is 
voor  eene goede eindoplevering. Na eenige discussie werd 
besloten deze clausule alsnog bij  het rapport te voegen. e 
heer  Cramer doet nog uitkomen dat de bouwheer  alle'ën uit 
de assurantie-penningen mag bestrijden het bedrag, hetwelk 
reeds aan den aannemer betaald is. t overige moet hij  on-
middellij k aan den aannemer uitkeeren. t ingehouden bedrag 
komt daarna in handen des aannemers naarmate hij  de schade 
zal hebben hersteld. 

Vraag V en V  waren in handen gesteld van de heeren J. F. 
van der  Schilden en W. J.Jansen, mrs. schilders te . 
Als beste kleurmiddel voor  blank eikenhout werd genoemd 
dc oude werkwijze: behandeling met heet water  om de vezels 
te doen opzwellen en daarna te bestrijken met zoogenaamd »oud 
cikenbijts ". e methode is echter  slecht voor  het hout en 
kostbaar. Zij  geeft echter  eene schoonerc natuurlijk e kleur, dan 
de thans algemeen in zwang zijnde manier  om hout in een goed 
gesloten kast aan ammoniak-damp bloot te stellen. t wordt 
daarna in de was gepoetst, juist als bij  de andere werkwijze. 

n heeft 't nu echter  niet zoo juist in de hand om de kleur 
te bepalen cn er  is nog al oefening noodig om te weten hoe-
veel ammoniak gebruikt en hoelang het hout berookt moet 
worden. Een voordeel daarbij  is dat het hout droog blijft . 

Op vraag V  gaf de heer  Jansen te kennen dat parketvloeren 
minder  op het gebied van den buisschilder  voorkomen. Zijne 
ondervinding daarvan is, dat wanneer  ze slecht gelijmd zijn, 
zij  uit elkander  springen. n 't begin raadt hij  aan harde was, 
later  slappe was met een weinig siccatief. Ook heeft hij  goed 
resultaat gezien van groene zeep met water, waarna den vol-
genden dag, na goede droging, de vloer  met was, liefst met 
borstels, ingewreven wordt. e heer  Nijenhuis raadt af om 
parketvloeren met water  te behandelen, want hierdoor  laat de 
lijm los. 

Wanneer  ze vuil zijn, kunnen ze het best met een weinig 
terpentijn schoongemaakt worden. a moeten ze met zwaar 
beladen borstels  a  kilo's) in de was geboend worden. e 
parketvloeren in het m Boijmans, gelegd door  tusschen-
komst van den heer  Bierhorst te , worden op deze wijze 
behandeld en houden zich uitstekend, niettegenstaande het mu-
seum op Zon- en feestdagen in allerlei weersgesteldheid door  vele 
personen wordt bezocht. e heer  Braat bracht de opgeplakte 
parketvloeren ter  sprake. e heer n maakte gewag 
van de 8 a . dikke parketvloeren met groef en ijzeren 
messing, in den handel gebracht door  de lirma e t &  Co. 

e heer . C. c vroeg of het bout voor  parket-
vloeren niet altijd kunstmatig gedroogd wordt, waaropdeheer 
Verheul toestemmend antwoordde. e heer n deelde nog 
mede dat de droging geschiedt door  versche verwarmde lucht. 

Vraag , gesteld in handen van de heeren . C. e 
en . J. Nijenhuis, werd beantwoord bij  monde van eerstge-
noemde, die meedeelt dat gedeeltelijke creosoteering 10 a
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beter  indringt dan geheele. t desinfectievermogen tegen paal-
worm is bekend Ook bij  langs- en dwarsliggers der  Amster-
damschc Onmibusmaatschappij  is het resultaat zeer  gunstig 
gebleken. e heer  Croll , r  der Nederlandsche Stoom-
bootmaatschappij, verklaarde dat schoeiingpalen die  jaren 
dienst deden, en de heer  Stok, architect tc , dat 
muurplaten  jaren geleden bereid en gelegd, nog gaaf en 
hard waren Ook was eene schoeiing van  meter  lengte langs 
de , in  gesteld, nog ongedeerd. e heer , 
eerstaanwezend ingenieur  v dStaatsspoorwegen, verklaarde, dat 
hout van locomotievenlooclsen op het Centraal-station te Am-
sterdam, zich sinds  voortreffelij k houdt. 

n  is aan de Protestantsche kerk te Fijenoord de fun-
dccring boven den laagsten waterstand gelegd met goed resul-
taat. Wat de hoeveelheid aangaat achtte hij  liter  per . 
voldoende. Ook beval hij  aan het hout, liefst gereed ge-
maakt, aan de fabriek tijdig op te zenden. 

e heer  Fol vroeg of de bouwpolitie uitzondering maakt 
bij  gebruik var. gecreosoteerd lundeeringhout en alsdan toe-
staat de fundeering hooger te leggen. e heer e 
antwoordde ontkennend, maar  vroeg of 't niet op den weg ligt 
van dc Afdeeling zich te dien opzichte bij  adres tot den Ge-
meenteraad te wenden. e Voorzitter  stelde voor  die vraag 
op een volgende vergadering te behandelen 

c heer n vroeg hoe te handelen bij  inkepingen, 
pennen en gaten, waarop de heer . antwoordde dat 't na de 
bewerking, voldoende is het nieuwe en kopsche hout met warme 
creosootolie voldoende te drenken. s bij  indringing van 
 a . diepte kunnen geen kiemen van planten en insecten 

voortwoekeren. 
Vraag , gesteld in handen van de heeren Van der , 

Cuijlit z en Braat, werd beantwoord door  den heer  Braat. e 
zeide dat het zink van den eenigen Nederlandschen fabrikant , den 
heer r  te Utrecht, kan wedijveren met buitenlandsch 
fabrikaat. Alle ministcrien stellen het gelijk aan het buiten-
landsche. t . v. e zelfs nog met i ° 0 daarboven. 

e heer  Cuijlit z releveerde dat hetzink hier  alleen geplet wordt. 
t zink van Stollberg, Vieille , r  en ande-

ren is mcerendeels goed. Eene -jarige ondervinding bij  de 
dakbedekking van de gebouwen der e n Spoor-
wegmaatschappij  te m pleit hiervoor. e stempel van 
den pietmolen, niet van demijn, komt op het zink voor. t 
zink moet zuiver  geraffineerd en goed tegen drijven en ha-
meren bestand zijn, dat is hoofdzaak. 

Vraag X. Scoria-bricks zijn volgens den heer  Nijenhuis aan 
te bevelen, echter  niet voor  druk verkeer  met zwaar  beladen 
wagens. Ze zijn zeer  gelijkmatig van afmetingen en zuiver  aan-
eensluitend. Voor  hellingen zijn ze niet aan te raden. Op het 
einde van dit jaar  zal een nieuw fabrikaat worden bekend 
gemaakt. Quenast-, , Fauconval- en Grèskeien zijn 
lager  in prijs, doch slijten nogal. n Engeland heeft men er  een 

e gunstige ondervinding van. Te m liggen ze 
aan de Wijnhaven bij  de kerk en tuschen den e en het 

. Niedermendiger  lavakeien zijn stroef, 
maar  slijten veel. e scoria-bricks zijn  x . boven-
oppervlak. Voor  trottoir s worden goed gesorteerde harde grijze 
baksteenen aangeraden met het oog op opgravingen. Ook 
wordt is den laatsten tijd veel gebruik gemaakt van asphalt 
en pave's. 

e Voorzitter  bracht dank aan de rapporteurs en voor de 
belangstelling in deze vergadering aan den dag gelegd. 

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

G "  TE . 
Gewone Vergadering, gehouden

r  den heer . t werd in deze vergadering eene 
lezing gehouden over: e Arabische kunst, als uitvloeisel der 
leer  van , — vooral beschouwd ten opzichte van hare 
ontwikkeling in Egypte." 

n een uitvoerig geschiedkundig overzicht der  leer  van -
hamed en diens persoon, en van den invloed dezer  leer op 
de kunst en hare snelle verbreiding over  andere landen, deed 
spreker het groote en innige verband uitkomen, dat bestaat 
tusschen dezen godsdienst en de voornaamste kunstuitingen der 
Arabieren. j  besprak de ontwikkeling der  Arabische kunst 
in 't algemeen en in 't bijzonder  in Egypte. Na eenige bijzonder-
heden vermeld te hebben omtrent de eischen, voortvloeiende 
uit de e leer, voor  de samenstelling en in-
richtin g van het heiligdom der Arabieren, en eene beschrijving 
gegeven te hebben van enkele moskeeën, als de a te a 
en de moskee te , waarin zich het graf van den profeet 
bevindt, ging hij  over tot bespreking van de ontwikkeling en 
bloei der  Arabische kunst in het oude rij k der Pharao's. -
bij  gaf hij  een schoone en uitvoerige beschrijving van enkele 
der oudste cn voornaamste moskeeën en verbond daaraan nog 
eenige beschouwingen omtrent de algemeene ontwikkeling dier 
kunst. 

Voor deze belangrijke studie verwierf de heer t den 
dank der  Vergadering. 

e Voorzitter  deelde mede, dat het op deze vergadering ter 
bezichtiging gestelde plaatwerk: Charles Garnier, Observatoire 
de Nice, door  den heer  Garnier  aan de Vereeniging was ge-
schonken. 

e heer  A. W. van n had ter  kunstbeschouwing aan-
geboden: Prisse d'Avennes,  Art Arabe d'afris les monuments 
du Caïre. 

E . 
. n de op den  dezer  gehouden g 

is besloten, dat de Gemeente voor  zal deelnemen in 
het aandeelenkapitaal voorden aanleg eener  drinkwaterleiding, 
waarvoor  indertij d concessie werd verleend aan de heeren Th. 
A. van den Broek en G. W. van Barneveld y jr. , te 
Amsterdam. 

. 
— n e hebben de volgende 

mutation plaats gehad: 
Benoemd: tot opz.  kl. bij  den water-

staat, de opz.  kl. F. . Cordesius. 
Tijdelijk-  in dienst gesteld: als buiten-

gewoon opziener bij  den dienst van het 
mijnwezen A. Webcr. 

— Bij k besluit is de heer . 
ii.  de Gelder, scheepsbouwkundig, werk-
tuigkundig en civiel-ingenieur, met den 
ie i a. s., benoemd tot adspirant-ingc-
nieur  der  marine en geplaatst bij  's s 
werf te Amsterdam. 

— e heer  W. Joustra te Wormerveer 
is benoemd tot directeur  der  gasfabriek 
te Apeldoorn. 

. 

 22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

Aan den n weg zjjn eenige 
goed gelegen N te 
koop, zeer  geschikt voor  den bouw van hee-
renhuizen. 

Te bevragen bjj  den . Timmerman . 
VAN , te Venloo. 

 en S der
Gemeente  zullen Zaterdag 23 April 
1892. 'svooriniddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize 

a a n b e s t e d e n: 
Bestek N°. 11. 

t verrichten van vernieuwingen 
aan het . 

g J 8500. 
Aanwjjzing zal worden gehouden op Zater-

dag lfi Apri l a. s., 's namiddags 1% ure aan 
het Bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize : alwaar  inlichtingen gegeven worden 
alle werkdagen, tot den dag der aanbesteding, 
tusschen 10en 12 uur, en n met ge-

1 zegelde inschrjjvingsbiljotten en i teekeningen 
.tegen betaling van ƒ1 per  stel verkrjjg -
baar  zjjn. 

G 
en . 

J. . BA.COi>, 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
churen worden op aanvraag gratie geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

j  tot Exploitati e vau 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op g den 26"'° April 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , 

van: 
Bestek N». 574 

t maken van de grond- en kunst-
werken, het uitbreiden en wij-
zigen van sporen en wissels, en 
het verrichten van eenige andere 
werkzaamheden, ten behoeve 
van de uitbreidin g van het sta-
tion . 

Begrooting ƒ101500.—. 
e besteding geschiedt volgens f 78 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den  Apri l 1S92 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r .  te -
N en is op franco aanvraag (per brief) 

aan genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ1.00. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg cn Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 20"  "  Apri l 181)2, des voormiddags te 
10.30 ure. 

, den Apri l 1892. 
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g te Almelo. 

r  den r . P. N. -
, zullen namens de n Th. A. VAN 
N  en G. W. VAN

 Jr. op g 21 April 's namid-
dags ten  ure in het CAFÉ , te 

O in het openbaar  worden aanbesteed: 
lleatek 2. 

t maken van het -
en W te -

N met , WO-
G van den t en 

, onder  bij  levering 
der benoodigde materialen, uit-
gezonderd de gegoten ijzeren 
putringen. 

Bestek  3. 
t bouwen van den -

N te Almelo, met de leve-
rin g der  benoodigde materialen, 
uitgezonderd de buisleidingen 
en het ijzeren reservoir. 

t V ' . 3. 
t N van de GEGOTEN 

N . 
ieder  bestek afzonderlijk, zoowel als 

de bestekken N" . 2 en N" . 3 samen 
gecombineerd 

e bestekken zijn verkrijgbaar  tegen be-
taling van ƒ i.— per  stuk aan het bureau 
van den r  voornoemd, Stationsweg 
7(i te 'sGravenhage, alwaar  dageljjks voor-
middags 10—12 ure inlichtingen zjjn te be-
komen. 

Aanwijzing zal geschieden Woensdag 13 
Apri l namiddags, cn wel voor  Bestek N" . 5 
ten 1 ure, samenkomst CAFE , 
voor  Bestek N" . 3 ten 2 ure, samenkomst 
op het bouwterrein van den Watertoren, en 
voor  Bestek N" . 2 ten half vier  ure, samen-
komst 0]i het bouwterrein der  pompwerken. 

g viii i Zwolle. 
 en S van 

 zijn voornemens op Zaterdag 23 April 
1892. des namiddags één mar, in het openbaar 
ten liaadhuize 

aan le besteden: 
e levering van GEGOTEN -

N N en -
, ten behoeve van de ge-

meentelijke waterleiding (tot 
een gezamenlijk gewicht van 
2200000 . 

Bestekken zijn verkrijgbaar  il ƒ  per exem-
plaar ter  drukkeri j  van E N J. .1. 
TU  te E un ten kantore van den heer 
J. , ingenieur  te , bij 
wien nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

e iiisolirjjvingsbiljette n kunnen tot het 
uur der  aanbesteding ten raadhuize worden 
ingeleverd. 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 
VAN , Burgemeester. 
J. . BU8EB, Secretaris. 

E : k 
van werken in zink en andere metalen 

- te  beveelt zich aan voor  de 

in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van /"2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2'. ,, ,, voor  gesmeed-jjzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van m.'listens ƒ 30.  wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
2. W. . 

Complete n 

Gebouwen en . 
. E. G Jr., 

. 

. , 
N VA

S n \ 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

j  tot Exploitati e van 
. 

Aanbesteding. 
Op g den 3d" i 1892, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e baan to , 

van: 
Bestek N°. 507. 

t maken van een gebouw voor 
conducteurskamer met maga-
zijn op het stationsemplacement 
met daarmede in verband staan-
de werken en het maken van 
een doorgang en het plaatsen 
van leuningen in het hoofdge-
bouw te . 

Begrooting ƒ 2150.—. 
e besteding geschiedt volgens S 45 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den li J'° Apri l 18Ö2 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 
e n en aan het bureau van den 

r r  A. VAN N 
te O en is op franco aanvraag (per brio!) 
aan genoemd Centraalbureau (1 lieiist van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Wogen Werken)en 
door  don r  voornoemd. 

Aanwijzing op hot terrein zal goschiedon 
 don 211"''° Apri l 18U2, dos vooriniddags to 

l 11 ure. 
, den ¥"  Apri l 1892. 

j g tegen . 

. , 
A B * 11  t l , 

 pasklaar  gekyaniseenl (rot- en zwamvrij) 
, Schuttingen, 

, , 

Vloerribben enz. enz. 

Generaal Agent voor  Nederland on A 

 van Staal of »an t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en labrikant 

| , . 
olomèn: T. G. T . . 

Y 
, half , zachte, 

uit do eenige in die stoensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du Progrès 35. 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste Verf voor 

Buiten- en Binnenmuren, is alleen Yerkrjjgbaa r bij 

G. . S óf C. Amsterdam. 
Verfwaren, silicaat, enz, enz. 

» n do oor  to horicllten. i e ondorgoteokendon hebben de eer te berichten, dat zij  le-
veren . t in vaten van ) " 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan do laagsto 
prijzen uit den voorraad to  of rechtstreeks van da 
fabriek por spoor  of por schip, on voor  don verkoop in Nederland 
en zijne n tot Vertegenwoordigers zijn aangesteld de . 

'  & . . , 
Contractanten der  gemeente , t 1892, 
nan wien men allo orders en prijsaanvragen gelieve te richten. 

J. w. > - Öouda. 
, , . 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospectus gratis. 
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i n e , : , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en , Gangen, , 
Brug- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich tc adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage YVjjnand , kamer  'J en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem b\] den r . Or. S C.Ozn., Beekstraat F fiü te Arnhem 

he  W. PATON S 

A.
T T F 

, . . 
T N 

Nieuwe Constructie 
. 

N 

, 
op binnen- en buitenlandsche Ten-

toonstellingen . 
N 1885. . 

Gouden en Zilveren . 

t 402 
. 

É T S 

voor  het oppersen, flltreeren en verdoe-
len van water  in gehouwen ter  vervanging 
van de hoogwaterreservoirs. 

S . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
S Weegwerktuigen. 

N voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Vraag prU*en en referentie: (*) 

,

l)e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op sjjne inrichtin g voor  l>i,ut,.iin,„ „ 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
in Bouwkundigen; op die voor  l'liai.zlnr* -
icraphie voor  de reproductie van Platen en 
Gravure», ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
sjjne Ntéréatjpe.tiirlrhlln g voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking 
worden op frame» aanvragegrutistoegezonden' 

O. J- . 

E

E  A S-

-
 andere 

, 

voor , , 

, , enz. 

n N 
. 

Nieuw! s compleet slechts f2.50. Nieuw! 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zin k werkers. Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

« E T

als voorbereiding voor  het Vakteekenen, 
door  «7. A.  Architect en r r  Onderwjjs te Tiet. 

t belangrijke werk is o. u. zeer  aanbevolen door 

t ffouwkuudig- Weekblad 
en de : 

S. A As., r  van de Ambachtsschool te
. . O. , r  der . B. School te Xutphen 

J. A. , r . O. teekencn te 'j  Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzjjden tekst, 26 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts / 2.50. Uitgave van . S te Tiel. 

J. . P. JANSE, 
t 3G4 

A A n, 
levert alle , speci-
aal Zweedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluis work on, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , , 

,  en . 

Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 
te T en . 

welke reeds tal van (iranietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

Overkappingen en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den (ieneraal Agent voor 

Nederland en

T. Or. T Jr. , Amsterdam. 

E G N " . \< G |6 L 1Ö92 

A 
ĥ̂*̂llfflmm̂.iiii ! 

 Opmerker,  Arnhem. 
 Architectura et Amicitia

 Amsterdam, 

 Amsterdam,. 

ft  WW 
 f2.25

 zes gulden

E
 Opmerker

Arnhem  G.  CZN
 Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. A l s gewoon li d is aangenomen de hee . -
nelisse . 

2e. A l s gewoon li d is d de hee C. Th. 
, doo  de n . de Jongh en C. L . 

van . 

3e. e ie g 1892 van het k „de 
" is aan n n . 

4e. c t te  kennis van n 
leden dat hij in den loop deze week zal n tot 
het innen de e n van buiten- en 
kunstlievende leden en de e e 
van gewone leden. 

5e. n het Genootschapslokaal liggen te  bezichti-
ging de ingekomen n op dc g voo
een l van een plattelands , doo  de 

g tot g de " te 
n . 

6e. . 

Aan n Leden de  Schetsclub t medege-
deeld dat op g 18 l en de p 
volgende n geene schetsbijeenkomsten 
mee zullen n gehouden. 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff 

A F.T " 
970c Vergadering van 13 April  1892. 

Nadat de , de hee . G. Jansen, de 
g had geopend , n de notulen de  vo-

e bijeenkomst gelezen en d . 
Onde de mededeelingen bevond zich een 

n van de g t en -
schap" te , met mededeeling dat die -
eeniging dit jaa e e e naa Ant-

n zal houden, en tevens e dat de -
eeniging " te e als doel barer 

e Wageningen had gekozen; zij noodigde het 

e  stelde voo  dezen f te behandelen 
bij de g de . 

Alsnu gaf de liee  Jansen het d aan den hee
. Stieltjes, die de g in kennis zou stel-

len met Edison's e uitvinding: „de . 
t gaf de hee Stieltjes eene beknopte be-

g van de g en g van het toe-
stel , om a ove  te gaan tot het ten e 

n van e muzikale . n 
aangename opvolging gaf het toestel eenige -
en s ten beste, die, met een  in de-
zaal , zee helde ten e n , 
om s ove  te gaan tot eene , ge-
zongen doo  eene c s , p on-
middellijk het applaus van het j aanwezige pu-
bliek volgde. s kon men een welluidend hon-
denduet genieten, benevens n op een doe-
delzak en e . 

e t van „de goudzoeke cn de " 
van den , d n doo  den 
hee s , kon doo  zes n te gelijk, 
met de a slangen aan het , n ge-
noten, evenals een gedeelte de  bekende " van 
den komiek , j s ontboezemingen 
ove  „het e met kaas", e t . 

Fenige , geblazen doo  den hee
m van Weczel, n a in den f 

opgenomen, om eenige oogenblikken late  doo  het 
toestel te n . e n J. J. . 

g en J. F. W. Stom n a het toestel 
met eenige zang- en , die eveneens 
zee w n nagebootst. 

e t den hee Stieltjes den dank de
g voo  zijne zee e , on-

d doo  een d applaus de  aanwezigen. 
e  stelde  voo  de kunstbeschouwing 

van den hee , wegens het e , 
tot een volgende g te . 

Alsnu was aan de e de ballotage van den hee
. e . , d doo  de n J. 

g en ). F. W. Stom. e uitslag de  stem-
ming was dat de hee e met algemeene stem-
men als gewoon li d ia aangenomen. Genootschap uit, aan e e deel te nemen 

l)e e van a et Amicitia t zich alleen k vuu den.inhoud van stukken, t  d 

http://Stf.mi.kr
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e  deelde p mede dat het
van l was, dat , als doel de  dit jaa
te houden , niet geschikt is, wegens den n 
afstand van m , zoodat, wi l men den tocht op 
één dag maken, e  te veel tijd voo n n 
gaat. t  vestigde echte de aandacht op Leiden. 

j de  volgende stemming d Leiden ge-
kozen als doel de . 

Niets mee aan de e zijnde sloot de
de , onde mededeeling dat als gewoon l i d 
is d de hee C. Th. , doo  de n 

. de Jongh en C. L . van . 

( A . e t A .) T . 
(EEN ) 

 W. C. . 

. 
(Vervolg cn slot van pag. 123.) 

E  bestaat dus een intieme g tusschen de 
e . m ? t komt omdat 

deze uitingen ontleend zijn aan éénzelfde ; en de 
e volken zijn die, welke in eenzelfde mate de 

e talen de  kunst n hebben. j is 
geen , die, e naa een a of een 
gedicht, bij de beschouwing van een k 
of een j niet even spoedig n ont-
vangt, als die welke een monument op hem maakt. 

t was hij , die het t in éénzelfde e de 
e uitingen van kunst e , 

om  op de menigte eenzelfde gevoel te -
schijn te n en als het e van die e 
uitingen een t symfonie te . e hebben 
de n dat ! en welke emoties wisten zij 
op te wekken te midden van dat begaafde volk. En 
hebben wij niet uit de tijden dichte bij ons, de -

g d van deze n de  kunsten, van 
hunnen invloed op de menigte? n de middel-
eeuwen n onkundig toen zij zich n bouw-
den n de aanblik de  imposante , de 
muziek en de stem van den , de geesten 
schenen te leiden naa éénzelfde gedachte? 

e kunst is: het n aan eene gedachte, en 
de : hij die den m scheppende, t dat 
deze zelfde gedachte  bij zijne medemenschen 
ontstaat. 

Een volk is geen t indien de kunst zich niet 
meeste maakt van alle , doo  zijn handen of 
doo  zijn d . 

e meest delicate t in den mensch is de 
, want hij bezit , zóó als hij kan zien en 

gevoelen; haa tc ontwikkelen is ten allen tijde eene 
moeilijke taak, maa l te midden van eene be-
schaving als de onze die zich aanmatigt iede individu 
te leiden volgens e vastgestelde n en 

e . n leidt de kunst niet, 
men kan alleen n voo  een , gunstig 
voo e ontwikkeling (*). 

Wi j hebben echte g één , en 
 wij geen geneesmiddel zouden weten: wij 

komen te laat. e ouden hebben ons ontstolen, -
dat zij vóó  ons geweest zijn, ideeën, eenvoudig en 
schoon, maa die wij k óók gehad zouden 
hebben. Wi j kunnen niet, zooals z i j , alles tot een 
eenig stelsel . Onze l van t is zee
moeilijk. Wij hebben een oneindige t oude -

(*)  deel'  geen lessen uit. l maakt haar  grootheid klein, 
Zij  sticht, streelt, en verheft, maar langs haar  eigen wegen. 
Geef haar  een atmosfeer  ruim, warm, verlicht en rein: 
Zij  zingt haar  eigen lied. en wordt heel de aard ten zegen. 
God schiep de Waarheidj  vrucht; maar  ook de Schoonheidsroos, 
Veracht de  dan niet, en wees niet goddeloos. 

Al.n. . 

n en oude gewoonten die ontleend zijn aan een 
doode beschaving; en  tijd hebben wij ónze 
behoeften , ónze gewoonten, onze e zeden. Even-
wel t ons het n van n zooals de 
ouden dat hadden, en ook een beetje het n 
van te gevoelen, en doo  middel van deze beide 
machten moeten wij het schoone zoeken. k ben -
tuigd dat men den smaak van onze e kan ont-
wikkelen en volmaken doo  de menschen te wennen 
aan . 

Smaak n is niets s dan de gewoonte van 
het goede en schoone aannemen, maa om het schoone 
aan te nemen, moet men het kunnen vinden, dat is het 
kunnen uitzoeken: e maken wij k van ons 

. 

t men uit de e civilisatie van sommige 
volken tot de e beschaafdheid hunne kunst kan 
besluiten, gelooven wij niet. t is, ove  kunst -
kende, niet de g of de eene e uit de ge-
schiedenis de  menschheid mee of minde beschaafd 
was dan een ande , maa het is de g of 
zij mee of minde gunstig was voo  den bloei de
kunsten. t is zeke dat de takken van beschaving 
niet alle tegelijk ; de staatsinstellingen, de 

j wetenschappen, kunsten en n ontwikkelen zich 
i niet evenwijdig. Was dit het geval, dan zouden, om-
i dat onze , onze wetenschappelijke ont-

dekkingen hooge staan dan die de  zeventiende eeuw, 
d onze e s en onze tooneel-

j stukken bete moeten zijn dan de n en co-
, medies van e en ; onze s zouden 
j  de e l de  zestiende eeuw ve

achte zich laten, want Julius  ging niet pe , 
en i de Vijfd e had geen f tot zijnen dienst 
om zijne bevelen naa alle hoeken van zijn t 
gebied te zenden. t is de aard de  beschaving en 
niet de trap van beschaving die een k -

. 
e kunsten hebben zich kunnen ontwikkelen, óf -

, onde eiken socialen : onde de -
sche g de n , onde de beweeglijke 
en e j de , onde het bestuu
de , onde de k van ë en onde
liet feodale juk de  middeleeuwen. Wat men noemt 
de wijze van regceren, heeft dus t geen invloed 
op de kunsten. e ontwikkelen zich wannee zij 
nauw zijn n aan de zeden van het volk, -
van zij alsdan de e uiting zijn, — -

n wannee zij zich n van die zeden, -
men in dat geval een staat , en langzaam ziet 
men ze n en zich opsluiten in scholen, zich 

n en eene taal aannemen die niet de taal 
van het volk is. n dit geval is de kunst als een 

, die men somtijds ontvangt zonde zich 
met zijn intiem leven in te laten. 

t kan slechts leven als zij j is in e uitin-
gen en alleen n aan haa beginsel; zij t 
als haa beginsel miskend t en e uitingen tot 
slaven . 

e kunst n bij de , toen het volk 
zijn genie zag n doo  het bestuu de

; de kunsten in de middeleeuwen volgen pas 
voo  pas de zeden de  volken te midden n zij 
zich ontwikkelden; in de zestiende eeuw deelden zij in 
de e intellectueele bewegingen van die tijden; 
onde Lodewijk V zijn zij nog de levendige uitingen 
de  toenmalige zeden, maa n evenals die zeden 
een , een t e , die 
eindigde met de g van dien . 

k behoo niet tot hen die voo  het heden wanhopen 
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en een spijtigen k naa het n ; 
dat n is ; maa het moet met g 

n ; niet om het te doen n maa
om het te kennen. k kan niet n dat men 
de navolgingen de n van de kunsten de  ouden, 
van de volken de  middeleeuwen, van de acade-
mies onde Lodewijk r , juist omdat de 

e n de s n van de 
zeden die  tijden , cn omdat onze zeden de  negentiende 
eeuw niet gelijken op die de n of ; 
maa de beginselen die de n uit die tijden hebben 
geleid blijven altijd , zijn altijd dezelfde en zullen 
nooit , zoolang de menschen uit dezelfde 
stof zijn . n wij dus, en laten wij 
ons bedienen van de e opdat die ons geleide, aan-
gezien deze macht ons is gelaten te midden van den 

n chaos. 
En n wij aan hen die ons zullen toevoegen: 

„Neemt eene nieuwe kunst, die van onzen tijd zijn zal" : 
t t dat onze tijd niet zij een samenstel van 

n van de antieken, van invloeden van den 
geest van het , van den langen d de
middeleeuwen, tusschen het genie de  volken en de 

n de , van de -
e n van n tegen feodale 

. t dat wij de g -
geten , die e massa kennis en . t dat 
wij niet zijn de n van onze . t dat 
de eeuw van twijfel niet besta, dat alle n 
niet n d doo  dezen twijfel , en alle 

s niet n ; wijst ons om 
den voet op den d van het oude a te kunnen 
zetten, ééne plek die niet bedekt is doo  eene : 
geeft ons eene staatsinstelling uit één stuk, zeden en 
gewoonten die niet vastgehecht zijn aan het , 
wetenschappen die niet de consequenties zijn van onze 

. t eindelijk dat wij alles zullen kunnen 
n wat vóó  ons geweest is: 

n zullen wij een nieuwe kunst hebben, en wij 
zullen maken wat nog nimme is gezien! 

Want is het den mensch moeilijk iets te , 
nog moeilijke  is het hem, te . 

 ons toe te leggen op de studie van de zeden 
en gewoonten van onzen tijd, ons nationaal
te beschouwen, zal het mogelijk zijn onze kunst te doen 
wijken uit het e spoo waa wij haa n 
dag mee in de modde zien wegzinken.  om tot 
een degelijk t te komen moeten wij den moed 
hebben te bekennen dat het g s 
onvoldoende is, dat de s die n 
en n ove , geen n zijn, en 
dat de n die dit beoefenen, niet voldoende 

n zijn in de geschiedenis en de zeden de  volken 
uit de oudheid en uit de middeleeuwen. 

Wi j zouden wellicht eene eigen kunst hebben, als wij 
maa wisten wat wij zijn en wat wij van onzen tijd 
kunnen . 

Weinige eeuwen toonen zooveel wetenschappelijke 
n van e . Zullen onze 
, evenals hunne e , zich 

n hunne toevlucht te nemen tot die n van 
? 

Neen; . . zij geven e  de  aan, den benoo-
digden invloed van de wetenschap op de kunst te ont-
kennen, en onzen monumenten een l te geven. 

Eh bien! indien zij n n op die wijze het 
licht te ; aan de wetenschap de g 
te n die deze haa aanbiedt, dan hebben de 

n afgedaan en is hunne l uit; dan begint die 
van de , dat is de l van de mannen die 

zich hebben gegeven aan de , en die de 
zuive  wetenschappelijke kennis zullen n om, 
afgeleid van die wetenschappen en d op de 
noodzakelijkheden doo  de^en tijd opgelegd, eene nieuwe 
kunst te n

( A . e t A .) E E . 
Zooeven n wij een van de lang e dub-

beltjes te zien, met den beeldenaa van n 
Wilhelmina. 

l wij niet d zijn in dit opzicht, is dit 
k van 's s munt toch zoo beneden alles 

dat wij e  niet ove  kunnen zwijgen. 
Ten e is het kopje, de gelijkenis , 

slecht van teekening en slecht ; zonde
eenigen smaak is het als een uitgeknipte pleiste op de 
munt geplakt;  is het t „Wilhelmina 

n de " slecht d en g 
; de s vallen bijna allen , zelfs 

het e is ongelijk. 
A l s g zullen wij maa aannemen, 

dat men d is geweest iets te maken dat nog 
mooie  was dan de nieuwe postzegels, die dan minde
gunstig zouden afsteken. 

t is wel g dat van deze gelegenheid voo
's s munt om eens iets moois te maken zoo slecht 

k is gemaakt 
Wi j voo  ons n de oude dubbeltjes, waa

meestal in het geheel niets op te zien is. 

T T 
V A N N E N N S T E E N EN 

T E . 

Tot de musea die het minst n bezocht, t 
zee zeke het bovengenoemd , n het 
aantal s gemiddeld slechts 255 pe  jaa . 

t het oog op het e , dat 
de e l dit jaa  — dank zij de -
tentoonstelling te Scheveningen — te wachten staat, 
en te  will e van de vele stadgenooten die t het 

n van den nieuwen , het t in 
het t stilzwijgend , willen wij in 

e n een en ande mededeelen. 
Toen in Juli 1889 de hee A . A . Looijen met het 

behee ove  het kabinet d belast, wist hij bij 
den y te n dat in den toestand 
de  lokalen e n n , 

l n het ameublement dc noodige op-
g . 

A l de n ove  numismatiek, die zich in de -
ninklijk e k bevonden, n in eene -
toe e e boekenkast in een de  lokalen 
van het t bij elkande geplaatst. 

Van af het oogenblik zijne g is de
n m geweest met de aanwezige 

schatten zoodanig te n dat het publiek ze kan 
n zonde e uitlegging te behoeven. 

Eene s de e e medailles , -
logisch , ligt thans met t in nette 

s te  aanschouwing voo  allen , die belangstellen 
in de numismatiek, op eene wijze  hij veel lof 
inoogstte zoowel van e als van buiten-
landsche numismaten. n zijn bijna g t 
heeft hij m 10500 penningen en munten geïnventa-

, d en op deze wijze . -
s en catologus n geheel. 

t voo  dit k tientallen van n zullen 
noodig zijn, zal een iede e toestemmen die een 
weinig bekend is met den n inhoud deze -
zameling. 

Toch moeten wij n dat e  nog veel . 
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Zelfs de Nederlandsche historiepenningen, provinciale 
en stedelijke munten zijn niet compleet, terwij l er 
onder  de historiepenningen valsche stukken worden 
gevonden, die men in een k kabinet niet zou 
verwachten. 

t streven van den tegenwoordigen directeur  is dan 
ook om deze rubrieken zooveel mogelijk aan te vullen 
en te trachten echte exemplaren te verkrijgen, in plaats 
van valsche afslagen, die zoozeer  het t ontsieren. 

e verzameling werd vermeerderd door  een groot 
aantal belangrijke stukken, die meestal door  aankoop 
werden verkregen, terwij l slechts enkele geschenken 
werden aangeboden. 

r  ruilin g werden geen stukken verkregen cn de 
machtiging daartoe ook niet aangevraagd, omdat de 
heer n eerst de doubletten wil bijeenverzamelen 
en beschrijven. 

t zeldzame stukken, zij  het ook voor  hooge 
prijzen, hebben de verzameling vergroot en zijn zoo-
doende voor  het vaderland behouden. 

e het den bekwamen en ijverigen directeur  ge-
geven worden zijn werk nog vele jaren op deze wijze 
voort te zetten, dan zal zeker  deze verzameling, te 
weinig bekend en bezocht, tot haar  recht komen. 

Wij  voegen hierbij  eene opgave van de belangrijkste 
stukken die sedert 1889 zijn aangekocht of verkregen. 

Gedenkpenningen, 
 Zilveren penning ter  cere van Joost r  geslagen. 
 Gouden penning op den dood van Oldenbarneveld. 

n penning op het huwelijk van Frcderik k 
met Amalia van Solms. Echte slag. 

 Zilveren penningophet overlijden x Crul. 
 Gegraveerde zilveren penning op het opbreken van het 

beleg van Groningen. Voorz. gezicht op de stad en de 
belegeringswerken, met het opschrift: «Belegering van 
Groningen." . de dubbele arend, gedekt door  de 

e kroon; op de borst des arends het wapen 
van Groningen; in de klauwen houdt hij  een kleed, 
waarop gegraveerd is: «Groningen is belegert van de 
Ceulse en e volkeren den  July cn veriaeten 
den  Augusty."  Terzijde van den arend het jaartal

 Gegraveerde zilveren penning op den dood van Jodocus 
, predikant te Utrecht. 

 Zilveren penning op den vrede te Nijmegen. 
 Zilveren gegraveerde penning op het overlijden van 

l van , laatst predikant tc Utrecht 
 Uitmuntend gegraveerde penning op het overlijden van 

P. Cossart te , zilver. 
 Zilveren penning op de zilveren bruilof t van k van 

der n en a van Aken. Geschenk van wijlen 
. . Vollenhoven. 

 Een dito penning op de zilveren bruilof t van . Speciaal 
en . J. de Visscher 

 Zilveren penning op de zilveren bruilof t van Bartholomeus 
h en a van der . Geschenk van wijlen 

. . Vollenhoven. 
 Bronzen penning op het vijftigjari g huwelijk van C. Pot-
gieter  en A. Groenevelt. 

 Bronzen penning op het manmoedig gedrag van den
gelschen zeekapitein Trollope voor . 

 in goud geslagen exemplaar  van den penning 
op het vijftigjari g bestaan der e n Spoor-
wegmaatschappij. 

Vroeds, hap-, Gilde- Armcnpcnningen enz. 
 Penning van het schaatsen-, leesten-cn klompenmakers-

gilde te Amsterdam. 
 Broodloodje der  Gereformeerde diaconie te Amsterdam. 

t brood boven het jaartal. 
Z. j . Avondmaalspenning van . Op de voorz. het m 

Gods met het opschrift: «Voor dc communicanten van 
; op de keerz. een negenregelig opschrift. 

Nederlandsche munten. 
Gelderland. 

 Groot van d , als heer  van Gelderland. 
e munt is gevonden buiten m op den Gaasberg 

en geschonken door  den heer  A. . . dc Bel, predikant 
te Wateringen. 

N ij  megen. 
Z. j . Gouden dukaat van i V. Voorz.: Carolz v. a 

. Aug.-. . : ur"  imp. Novim. 
Z. j . St-Stephanusdaalder, waarin met «kleine"  letters: -

signia vibis s Noviomagen. 

 Achtstuiverstuk. Voorz.: S. Stcphany - Proto. . t 
staande beeld van Stephanusmet palmtakken in de rech-
terhand, ter  zijde van het beeld : het ge-
kroonde stadswapen met het opschrift: . No. . 
Civi. Novima.  s. 

T  EN E
n Nederland van Apri l  schrijft A. j . , handelende over 

Alberdingk Thijm en daarbij . Cuypers en het m 
besprekende, het volgende, dat o. i. in hooge mate de belang-
stellende kennismaking van alle ernstige lezers verdient: 

Een ontstemmenden indruk maakt het, verslaggevers van 
nieuwsbladen, die zeiven nimmer in t of e 
iets hebben ten beste gegeven, tegen Cuypers' stijl te hooren 
uitvaren met woorden en meeningen, die zij  in vertrouwelijk 
verkeer  van jeugdige bouwmeesters hebben vernomen en geens-
zins door  studie of persoonlijke nagedachte zich hebben ver-
worven. 

t geeft onwillekeurig een lachwekkende impressie zich een 
nieuwsblad-verslaggever  te denken, die tegenover  het kolossale 

m gaat staan om dat op zijn gemak zonder  eenige 
terughouding te bespotten. n kan niet nalaten daarbij  te 
denken aan een Parijschen straatjongen, die een langen neus 
maakt tegen de , aan een hondje, dat den rij k 
met sterren geëmailleerden majestueusen koepel van een zomer-
nacht-firmament aanblaft. 

e onomwonden spot, uitgesproken tegen kunst- of 
letterkundige werken, komt ons voor  slechts in twee gevallen 
verdedigbaar  tc zijn, slechts in twee gevallen niet in de eerste 
plaats den spotter  zelf bijna onherstelbaar  belachlijk te ma-
ken: vooreerst indien dc spotter  zelf eene grootsche kunst-
conceptie in zich omdraagt, indien hij  zelf een kunstenaar  is, 
die zijne opvatting van kunst en schoonheid tegenover  de andere 
stelt, die zoo begeesterd is door  zijn eigen groote schoonheids-
liefde, dat hij  niet nalaten kan tegen die andere strijdvoerend 
op te treden; vervolgens (zooals het b v. met t en i 
het geval was) indien de spotschriften zoo diep, zoo fraai, zoo 
goed gesteld zijn, dat zij  zelve satyrische kunstwerken zijn en 
als zoodanig reeds recht van bestaan hebben, of wel doorwrochte 
verhandelingen, die waarde hebben als bijdragen tot de kunst-
theorie of de kunst-geschiedenis. 

r  personen, die slechts beschikken over  eene alledaagschc 
vaardigheid om het polemisch talent van anderen na te boot-

j  sen, in haastig opgestelde dagblad-bijdragen te hooren geksche-
ren over  bouwwerken, die niet in alle opzichten welgeslaagd 
mogen zijn, maar  in elk geval het bestaan eener  eerbiedwaardige 
schoonheidsbegeerte cn eener  bewonderenswaardige werkkracht 
bij  hun maker  bewijzen, — is eene minder  aangename gewaar-
wording voor  ieder, die het goed meent met de kunst van zijn 
land, en die voorschriften van den goeden smaak behartigd 
wil zien. 

J TOT G . 
G N EN . 

Vergadering van  Af aart
c aankondiging op het convocatie-biljet dat de heer . 

W. N. du u over  «Gothiek in Normandie"  zou spreken, 
had vele leden naar  het vergaderlokaal gelokt. e wan-
den van het lokaal waren wederom met teekeningen van 
uit te voeren of uitgevoerde werken van den laatsten tijd ver-
sierd. n zag o. a. de ontwerpen van het Universiteitsgebouw, 
het Beursgebouw en de Fruithal te Utrecht, het Archief-
gebouw (met details) te , de . kerk te Woerden, 
het Verenigingsgebouw voor  werklieden »Ons huis"  en het 
nieuwe Weeshuis, beide te Amsterdam. 

Na de lezing der  notulen gaf de Voorzitter  het woord aan 
den spreker. e ving aan met de mededeeling dat de Gothiek 
hem steeds het meeste aantrekt, en dat hij  daarom zijn laatste 
reis door  Normandie heeft gemaakt, omdat, zooals bekendis, 
de Gothiek aldaar  hoog staat en door  den smaakvollen geest 
der  Franschcn zeer  ontwikkeld is. 

Nadat de heer u u dc welwillendheid der  leden had in-
geroepen, daar  hij  geen architect is en zich dus als leek in zijne 
uitdrukkingen wel eens kon vergissen, ving hij  zijne wandelin-
gen aan bij  de kerk van den . s tc ; de kerk te 
Amiens, een meesterstuk van Gothiek, hersteld door  Viollet-le-

, is tusschen  en  gebouwd, heeft in den voor-
gevel  beelden en in het midden een Christusbeeld, dat 
bijna een te goedig uiterlij k heeft: in deze kerk, die  meter 
lang is en ook inwendig er  zeer  elegant uitziet, treft men
pilaren aan. Van Amiens naar n gaande, deelde spreker 
mede dat in laatstgenoemde stad veel, in hout gesneden, Go-
thische gebouwen gevonden worden. t parlementsgebouw 
aldaar, in de  eeuw voltooid, geeft het beste bewijs dat zich 
de Gothischc stijl ook uitmuntend voor  burgerlijk e gebouwen 
leent; ook getuigde dit, zeide de heer u , het door  den 

n gemeente-architect ontworpen archiefgebouw. e 
kathedraal te n met hare edele facade en de kerk der 
Benedictijnen passeerden de revue. 
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e abdijen te Caên, bestemd voor  mannen en vrouwen en in 
de  eeuw gesticht door k de Vrome en zijne gemalin, 
werden vervolgens onder  de aandacht gebracht, waarna de 
Notre e te Parijs behandeld werd. Spreker  leidde de leden 
naar  de kathedraal te , naar  de kapel van s te 

x en de grafkapel van de prinsen van Orleans, om na de 
kerk te Nancy besproken te hebben, de reis te vervolgen naar 

e , Chartres, Tours, Angers, Poitiers, Bordeaux , Tou-
louse, e en Clermont Ferrand. Uit al deze plaatsen 
werd het uit- en inwendige der  kerken besproken, om in 
't bijzonder  te wijzen op een der  zalen in het hospitaal St-Jean 
te Angers, een juweeltje van Gothischc bouwkunst, die in-
gericht is vooreen museum, waarvan wij s zeer  zeker 
afgunstig kunnen zijn. 

Van al die gebouwen liet de heer u , tijdens zijne 
inprovisatie, eene prachtige collectie photographiecn rondgaan. 

e Voorzitter, de heer  Van y ven, dankte den heer u u 
en beval de Afdeeling voor  het vervolg bij  hem aan. 

Na eene opwekking aan de leden om aan de tentoonstelling 
bij  gelegenheid van het -jari g bestaan der j  deel 
te nemen, worden tot afgevaardigden en plaatsvervangers voor 
de - en Septembervergaderingen der , respec-
tievelijk benoemd de heeren Van Achterbergh en Van n 
en de heeren k cn Van . t traditioneele wetenschap-
pelijk of zomcruitstapje werd naar  Amsterdam vastgesteld, en 
wel op  of i a. s., waar  alsdan het congres en de ten-
toonstelling der j  zal gehouden worden. 

n de bus werd gevonden de volgende vraag: 
s het aanbevelenswaardig in het buitenland bewerkte hard-

steen bij  bouwwerken toe te passen ? Welke voordeden biedt 
de in het binnenland bewerkte steen aan? Wat is het finan-
cieel verschil?" e heeren , k en m verklaren 
zich bereid, in een volgende vergadering hierover  rapport uit 
te brengen, waarna de vergadering gesloten wordt. 

G . 
Vergadering van  April

Na lezing en goedkeuring der notulen, deelt de Voorzitter  den 
uitslag mede van de prijsvraag voor  een kaart als bewijs van 
lidmaatschap. Er  zijn  antwoorden ingekomen en uit het 
Jury-rapport , dat voorgelezen wordt, blijk t dat geen der  ont-
werpen tot de voorgestelde belooning wordt voorgedragen; het 
ontwerp «Penny"  wordt echter  als het beste aanbevolen en 
voorgesteld dit te bcloonen met ƒ  tot aanmoediging voor 
den ontwerper. 

e tentoongestelde inzendingen leveren het duidelijk bewijs 
van de juistheid der  beoordeeling. s middelmatig zijn 
de beste der  ontwerpen. e Vergadering vereenigt zich met 
de voorgestelde belooning van ƒ  voor  het ontwerp «Penny". 

Als leden der Afdeeling worden aangenomen de heeren Jurriaan 
k en P. . van Jaarsveld. 

a wordt gerapporteerd over  de vragen  en  door 
het hoofdbestuur  der j  gesteld. e  vraag betreft 
de eischen van een Protestantsch kerkgebouw en aanwijzing 
van een vorm uit de oorspronkelijk als e kerken 
gestichte gebouwen, die als voorbeeld voor  dezen tijd gelden kan 

Op vraag  wordt een antwoord uitgebracht, dat eene 
formule bevat, op te nemen in bestekken voor  de verzekering 
voor  een in aanbouw zijnd gebouw tegen brandschade. e 
aanbesteder  is daarin aangewezen om op zijn naam dc ver-
zekering te sluiten. Op vraag  de kwaliteit betreffende van 
hiertelande vervaardigd zink in vergelijking met het zink, 
merk «vieille montagne", wordt door  de heeren Claus, P. Smit 
cn Joh. s ieder  op zichzelven een rapport ingediend. e 
gevoelens van de twee eerstgenoemden zijn met elkander  in 
strij d en laatstgenoemd rapport bewandelt den middenweg. 

, waar  een afkeurend oordeel uitgesproken wordt over 
een Nederl. fabrikaat, wordt in het belang der Nederlandsche 
nijverheid, welke daardoor  wordt geschaad, de wensch geuit, 
dat de Afdeeling zich tot het r  wende met het ver-
zoek , een nauwkeurig onderzoek te willen doen instellen naar 
de kwaliteit van binnenlandsch vervaardigd zink, opdat men 
duidelijk weet of dit fabrikaat in kwaliteit met het buitenland 
al of niet kan concurreeren. 

Een uitvoerig zakelijk rapport van de heeren s en Van 
Tol werd over  vraag  uitgebracht betreffende het resultaat 
van gecreosoteerd hout, dat voor  constructies boven water  ge-
bruik t werd. Zeer  gunstig werd over  dat preparaat gerappor-
teerd cn een, twintig jaren in den grond gelegen hebbend stuk 
hout als bewijs overgelegd. 

e Commissie voor  het opmeten en in teekening brengen van 
oude gebouwen enz. wordt uitgenoodigd de aandacht te schen-
ken aan het hek in de e bibliotheek alhier. 

Als doel van de a. s. kunstreis wordt voorloopig bepaald 
Nijmegen. 

G  ET "  TE . 
Vergadering van Zaterdag  April

Na lezing en goedkeuring der  notulen, brengt de Voorzitter 
nogmaals den dank aan hen, die medegewerkt nebben de laatst 
gehouden kunstbeschouwing met dagvergadering een zoo goed 
succes te bezorgen. 

Op de vraag door  de leden van Art i tot inzending van ont-
werpen voor  een postzegel, in verband met het afkeurende 
oordeel, laatst in een rapport over  de tegenwoordige postzegels 
uitgesproken, deelde de Voorzitter  mede, dat ingekomen waren 
 ontwerpen voor  een nieuwen postzegel, welke door  het Be-

stuur  waren gezonden aan den r  van W. . en N., met 
verzoek, bij  cventuecle vervaardiging van nieuwe postzegels 
aan deze ontwerpen de aandacht teschenken, omdat de tegen-
woordige postzegels uit een artistiek oogpunt Nederland's kunst-
vol verleden onwaardig zijn. 

Van den r  was thans het antwoord ontvangen, dat 
voorloopig nog niet tot verandering der  bestaande postzegels 
zou worden overgegaan, maar  dat, bij  eventueele wijzigingen 
na verloop van tijd , aan dc toegezonden modellen de aandacht 
zou worden geschonken en van de gegeven wenken zou worden 
gebruik gemaakt. 

e vervaardigers waren de heeren J. W. . Berden van 
twee ontwerpen en de heer  T. A. Gips van e'én ontwerp. 

Van den Eere-voorzitter  der  Vereeniging Jhr. . de Stuers 
was, als blijk van sympathie, eene bijdrage ontvangen voorde 
uitgift e van het tijdschrift . t eerelid e Comte had zijn 
warme sympathie met die uitgave betuigd en de heer t 
was ingeschreven als donateur  der  Vereeniging. 

e Vereeniging zal zich doen vertegenwoordigen op de ten-
toonstelling der zustervereeniging «Vak en "  te t 
en op het Congres van de maatschappij  van Bouwkunst, in 

i van dit jaar  te houden te Amsterdam. 
e Voorzitter  wijst de leden verder  op de laatst ter  be-

zichtiging gestelde werkstukken, ie. van het Atjeh-monument 
in de werkplaats van den heer  Van , waarvan de heer 
Van n de ontwerper  was, cn  van het ameublement, 
in de fabriek der  heeren s vervaardigd, voor  den sultan 
van . 

Bij  afwezigheid van den heer t wordt het rapport 
over h porselein en aardewerk voorgelezen door  den 
Secretaris. 

t rapport, niet op de dagvergadering behandeld, moesteen 
geheel uitmaken met het historisch gedeelte over  dit onder-
werp, door  den heer  Servaas van n op de dagvergade-
ring voorgelezen en door  hem afgestaan aan een andere ver-
eeniging (waarschijnlijk abusief, omdat de vraag door  de 
vereeniging Art i et c gedaan was, en de heer  Van 

n de beantwoording dier  vraag had op zich genomen, 
wat het historisch gedeelte betreft). 

t technisch gedeelte van den heer t was een uit-
gebreide zaakkundige studie, waaraan geen tijd gespaard was. 
Vele bezitters van h porselein waren bezocht en 
hunne voorwerpen bezichtigd, en daarnaar  dit rapportsamen-
gesteld. Een overzicht van de vervaardiging van porseleinen 
aardewerk in de  en  eeuw ging vooraf. 

t e porselein verdeelden de rapporten in  groepen: 
 dat met gladde effen vormen, versierd met een los bloempje, 

landschapje, faisantcn en dergelijken;  de tafelserviezen, 
die zich in groote verscheidenheid voordoen, sommige met 
randen die zeer  decoratief behandeld zijn. veelal in rococostijl; 
door  de verzamelaars wordt in deze groep groote waarde gehecht 
aan de versiering met landschappen en vogels. e  groep, 
omvattende verschillende artikelen, als vazen, pullen, inkt-
kokers, potten enz. 

n elke groep werden door  den rapporteur  de voorwerpen 
omschreven, die in het bezit zijn van verschillende verzame-
laars, en de merken waarmede deze voorwerpen voorzien waren 

Ten slotte werd beloofd later  bij  voortzetting der  studie dit 
rapport te vervolgen. 

e rekening en verantwoording van den Penningmeester 
werden goedgekeurd. 

e heer  Boerma had een groot aantal boek- en plaatwerken 
over  mode ter  bezichtiging aangeboden, naar  aanleiding der 
lezing over  «kunst en mode", door  den heer  Van Nieukerken op 
de dagvergadering gehouden. 

E . 
. e schilderijtentoonstelling, dezer  dagen geopend, 

telt  nommers, waarvan  nommers tot de nieuwe kunst 
gerekend kunnen worden; de overigen zijn van Overijselsche 
schilders uit vorige eeuwen. e eereplaats wordt ingenomen 
door  de stukken van den heer  J. . , ontwerpen voor 
den toren te . Er  zijn verder  een -tal stukken van 
Jhr. E. van k van Beest, een -tal van . J. Valken-
burg, een -tal van Jhr. mr. C. Storm van 's Gravesande en een 
-tal van Th. de . Onder  de oude kunst vindt men stuk-

ken van Ter  Borch, Avercamp. k ten Oever. e. a. 

— n de g j . 1. gehouden vergadering van den d 
is vastgesteld de instructie van den directeur  der gemeentelijke 
waterleiding, terwij l besloten is tot benoeming van een direc-
teur  over  te gaan op een traktement van /

ASSEN. e Gemeenteraad droeg Burgemeester  en Wethou-
ders op een onderzoek in te stellen naar  de kosten van aanleg 
en exploitatie eener  waterleiding, alvorens een definitief besluit 
hieromtrent te nemen. 
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. 
— Bij  den Waterstaat in Nederlandsch-

ê is de adspirant-ingenieur . van den 
Broek bevorderd tot ingenieur  klasse 
en werd den opzichter  kl. A. . van 
Bebber, wegens ziekte, een tweejarig ver-
lof naar  Europa verleend. 

Voorts zijn benoemd: tot ingenieur  ie kl. 
bij  den Waterstaat, de ingenieur  kl. A. 
C'. Nieuwenhuijs; tot ing.  kl., de ing.
kl . A. Sijthon"; tot ing.  kl., de adsp.-ing. 
J. . Faber. 

— Bij  beschikking van den r  van 
Waterstaat, zijn, met ingang van i 
a. s., bij  den t bevorderd 
tot opzichter  iste kl., . , thans
kl.; tot opzichter  kl., A. . G. ten 
Poesschate, thans  kl., en tot opzichter 

 kl., W. ten Bosch, thans  kl. 

VACANT E . 
— r  der  waterleiding te 

Zwolle. Jaarwedde ƒ  Adres den Burg. 
vóór 9 . (Zu advert, in n'.

— r voor  het hoogheem -
raadschap »de Yijfheerenlanden". Jaar-
wedde  Adres vóór i aan den 

f te . 

 en S 
van  zjjn voornemens op Zaterdag 
30 April 1892, des namiddags één uur, in 
het openbaar  ten c aan te besteden: 

t bouwen van den Watertoren 
met hoogreservoir. 

Bestek en teekening liggen ter  visie te 
E ter  gemeente-secretarie en te -

11A  ten kantore van den r J. 
, en zjjn te bekomen tegen ƒ2.50 

per  stel ter  drukkeri j  van E N J- J. 
TU  te E en bjj  den r  voor-
noemd. 

Aanwjjzing op liet terrein zal plaatshebben 
op Zaterdag 23 Apri l a. s., des namiddags 
te 2', uur. e inschrjjvingsbiljetten kunnen 
tot het uur  der  aanbesteding ten e 
worden ingeleverd. 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 
VAN . Burgemeester. 
J. . , Secretarie. 

Op Vrijdag den 29 April 1892, des namid-
dags ten twee ure, zal in het koffiehuis vau 
J. G.  te N a/d  door 
den Architect O 0. , te , 

j namen sde n J. OTTO en A. J. OTTO . 
te N a/d  in het openbaar  worden 
aanbesteed: 

 bouwen van twee heeren-
huizen te n a/d . 

Bestek en drie stuks teekeningen zjjn van 
af g 1!) Apri l tegen betaling van 
ƒ 2.50 verkrijgbaar  ter  kantoor-boekhandel 

|J. P. , Nieuwehaven 15» 
. 

Aanwjjzing in loco geschiedt op g 
den 25 Apri l 18!)2 des namiddags ten twee 
ure. Terwjj l nadere inlichtingen zjjn te be-
komen aan het bureau van den Architect 
voornoemd, s 1'oissonniers 22 . 

. 

Sollicitanten worden opgeroepen voor 
de betrekking van 

de g te Zwolle, 
op een jaarwedde van f lüOO. 

Aangifte bij  den Burgemeester  vóór  'J i 
met gezegelde verzoekschriften. 

e n 

. 

Op Vrijdag den 29 April 1892, des namid-
dags ten 2 ure, zal in het Centraal Perso-
nenstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer 3*  klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek Nu. 524. 
de levering van gegoten ijzer  ten 

behoeve van de Centrale Werk-
plaats te m gedurende 1 

i 1892 tot ultimo Apri l 1893, 
in 5 perceelen. 

t bestek is ad / 0.50 verkrjjgbaar  aan 
het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  nan het k te , 
bjj  den Portier  of op franco aanvrage met 
toezending van het bedrag aan het Bureau 
Tractie en , r  N°. 191, in voor-
noemd gebouw. 

n worden van 25 tot 27 Apri l 
1898 verstrekt door  den Chef der  Centrale 
Werkplaats te  , waar  ook de model-
len en de aard van het gietwerk in oogen-
schouw kunnen genomen worden. 

e Administrateur . 

Exploitant van Steengroeven, 

. 

e  der E 
 te  is voornemens 

op g den 28 April 1892 des namiddags 
ten 2 ure in het openbaar  ten kantore der 
fabriek 

AAN TE : 
a. t bouwen van een zuiverhuis 

met fundeeringen voor  drie zui-
verkisten en het overdekken 
van eenen gang tusschen het 
oude en nieuwe zuiverhuis op 
het terrein der  fabriek. 

li. t maken van eene gemetselde 
fundeering voor  twee ijzeren 
kolenloodsen en het verplaatsen 
van twee houten kolenloodsen 
op een terrein grenzende aan 
de Salmiakfabriek. 

Bestek a met twee teekeningen is tegen 
betaling van O en bestek b tegen be-
taling van ƒ 0.80 te verkrijgen ten kantore 
der  fabriek. 

Aanwjjzing op g 21 Apri l voor-
middags 11 ure. 

n alle werkdagen van voor-
middags 10—12 en namiddags 2—t ure, 
ten kantore van den architect A. .
Boulevard N». 10. 

J.  Szn. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
Op g den V" i 1892, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen by de e n te , 
van: 

Bestek N°. 575. 
t maken, leveren en opstellen 

van den bovenbouw eener  draai-
schijf van 14.50 . middellij n 
op het station . 

Begrooting ƒ5480.—. 
e besteding geschiedt volgens  35 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 11*"  Apri l 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n cn aan het bureau van den r 

r  1).  te -
N en is op franco aanvraag (per  brief) 

oan genoemd Centraalbureau t van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ1. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 20'"° Apri l 1S92, des voormiddags te 
10.:i0 ure. 

, den 7d'° Apri l 1892. 

e n 
. 

Op g den 2J" i 1892 des namid-
dags ten 2 ure, zal in het Centraal Perso-
nenstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer Se klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N°. . t maken 
van eene tijdelijk e locomotic-
venloods met waterbezorging 
en takkenbossenloods en van 
een houten bijbouw aan de be-
staande locoinotievenloods met 
bijbehoorendo werken op het 
gemeenschappelijk station -
terdam 1 ) in twee perceelen. 

g voor  beide perceelen 
/ 21900.-. 

Volgens bestek N". 497. -
ten van de binnenlandsche goe-
derenloods met uitbreidin g van 
de kantoren in die loods op het 
gemeenschappelijk stationsem-
placement m . 

g ƒ13000.—. 
Elk bestek is tegen betaling van ƒ 1.60 

verkrjjgbaar  aan het Centraal Administra-
tiegebouw der j  aan het -
bak te  A  bij  den Portier, of op 
franco aanvraag met toezending van het 
bedrag aan het bureau Weg en Werken ka-
mer  164. 

Aaiiwjjzin g wordt gedaan als in de be-
stekken is vermeld. 

. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 22 April c. k. 's middags 2 uur 

in het Stations-koffiehuis van VAN T 
te N van: 

t bouwen van een , 
, anz. te , 

Provincie Friesland, voor  de NE-
E -

J VOO S EN -
, gevestigd te 

. 
t bestek met 2 teekeningen is tegen toe-

zending van ƒ 2.60 verkrjjgbaar bjj  den 
Architect 

A. N T 
te SN . 

S te

Stuf-, Plaat-, Band-, - en "J-t.lrer  enz 

Steeds voorhanden 
 in verschillende profielen en lengten. 

Vijle n cn gegaten «taal uit de fabriek 
van Gebr.  &  Co. te Weenen, alsmede 
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Aanbesteding, 
 en S der 

Gemeente  zullen Zaterdag 23 April 
1892, 's voormiddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize 

a a n b e s t e d e n: 
Bestek N°. 11. 

t verrichten van vernieuwingen 
aan het . 

g ƒ8500. 
Aanwjjzing zal worden gehouden op Zater-

dag 10 Apri l a. s., 's namiddags ljt ure aan 
het Bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize ; alwaar  inlichtingen gegeven worden 
alle werkdagen, tot den dag der aanbesteding, 
tusschen 10 en 12 uur, en bestekken met ge-
zegelde inschrjjvingsbiljetten en teekeningen 
tegen betaling van ƒ1 per  stel verkrjjg -
baar  zjjn. 

 EN S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 30 April 
1892, 'svoormiddags 11'/, uur, in het open-
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 5. 
t verrichten van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan ver-
schillende Gemeentegebouwen 
en Scholen, in twee perceelen. 

g le perceel / 7340.—. 
g 2e „  „  6100.—. 

Bestek N°. 17. 
e levering van gegoten-, gesmeed-
en getrokken ijzer  aan: 

Perceel  Schragen voor  de schip-
brug; plantsoenbankpooten, en 
brandladderafdaken. 

Perceel  40 kelderluiken. 
Perceel l 42 kachels. 
Perceel V 600 syphons met 

luikjes. 
Aanwjjzing zal worden gehouden op -

derdag 21 Apri l a. s., 's namiddags 1 'ƒ, ure, 
aan net Bureau Gemeentewerken ten Ge-
meentehuize, alwaar  inlichtingen gegeven 
worden alle werkdagen, tot den dag der 
aanbesteding, tusschen 10 en 12 uur, en be-
stekken met gezegelde inschrjjvingsbiljetten 
verkrjjgbaar  zjjn, als bestek N". 5 tegen 
betaling van ƒ 0.60 en bestek N°. 17 met 2 
teekeningen tegen betaling van /0.76. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

t Bestuurder  Vereeniging e Ambachts-
school", zal op Zaterdag 30 April e. k. in de 
bovenzaal van het  %Cmfê Nruf",  ten drie ure 
precies in het openbaar  aanbesteden: 

t bouwen van een Ambachts-
school met bewaarderswoning 
op een terrein aan de -
straat. 

e bestekken zjjn van g 19 Apri l 
e. k. af, tegen betaling van f\ per  ex. te 
verkrjjgen bjj  de boekhandelaars E N 

n de . , ter-
wjj l dezes Etuks teekeningen, voor  zoover  de 
voorraad strekt, zullen te bekomen zjjn tegen 
betaling van ƒ 1.50 per stel bij  het Bestuurs-
lid JACQUES , . g 15. 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op 
Zaterdag 23 Apri l e. k., des namiddags ten één 
ure door  evengenoemd Bestuurslid, by wien 
tevens de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

e inschrijvingsbiljetten moeten op den 
dag der  besteding, des middags vóór  12 ure 
in bovengenoemd Café worden bezorgd, waar-
voor  eene bus zal zjjn geplaatst. 

Ni 12 ure worden geene biljetten meer 
aangenomen. 

, 12 Apri l 1S92. 
Het /textuur eoornoemd: 

V. G , 
Voorzitter. 

G. . VAN , 
Secretaris. 

Op g den 3'-" i 1892, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen by de e n te T , 
van: 

Bestek N". 573. 
t wijzigen en uitbreiden der 
goederenloods met daarmede in 
verband staande werken op het 
station . 

Begrooting ƒ 49800.—. 
e besteding geschiedt volgens § 00 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 11*» Apri l 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den heer 

r .  te -
G E N en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den  Apri l 1892 des namiddags ten 11 ure. 

, den 7d™ Apri l 1892. 
j  tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen. 

. 
Op g den 3dF° i 1892, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n t» , 
van: 

Bestek N». 570. 
t wijzigen en uitbreiden van het 
hoofdgebouw op het station TE-

. 
Begrooting f 1800.—. 

e besteding geschiedt volgens .§ 52 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den ll d' » Apri l 1892 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r  A. VAN E N 

te 0 en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau t van 
Wegen Werken) te bekomen, tegsn betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 20"'"  Apri l 1S92 des namiddags te.»ure. 

, den Apri l 1892. 

&  J. , 
N VAN 

S EN l 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Biekerstraat 
. 

g van Zwolle. 
 cn S van 

 zjjn voornemens op Zaterdag 23 April 
1892, des namiddags één uur, in het openbaar 
ten e 

e levering van GEGOTEN -
N N en -

, ten behoeve van de ge-
meentelijke waterleiding (tot 
een gezamenlijk gewicht van 
2,200000 . 

Bestekken zjjn verkrijgbaar  a ƒ 1 per exem-
plaar ter  drukkeri j  van E N J. J. 
TU  te E cn ten kantore van den heer 
J. , ingenieur  te , bjj 
wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

e inschrjjvingsbiljetten n tot het 
uur der  aanbesteding ten raadhuize worden 
ingeleverd. 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 
VAN , Burgemeester. 
J. . , Secretaris. 

G 
en . 

J. . B A C O N , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag gratis geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

Complete n 

. E . G , 
. 

. . 

en g 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Phetallthagraphir . 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor  Pha taz ln r»-
graahle voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekenlngen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
sjjne i  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking( 

worden op franco aanvrage gratis toegezonden^ 
<3v J . . 

B.  - Arnhem. 

k en n van n voo  wetenschappelijk . 
d voo , - en e n 

met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 
e onderscheiding 1879. 

, , - en , enz. enz. 
. - en , , enz. enz. 
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J. W. T - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren, Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospectus gratis. 

 VA* 

S 

-
en andere 

, 

 A A L 22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

,
Opgericht 185(5. 

Eeredlploma Amsterdam 1883. 

van gegalvaniseerd gegolfd jjser. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr. , Amsterdam. 

n N 
. 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S # C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz, enz. 

. 
e ondergcteekenden hebben de eer te berichten, dat zjj  le-

veren . t in vaten van O ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

Contractanten der gemeente Botterdam, t 1802, 
aan wien men alle order» en prjjsaanvragen gelieve te richten. 

t k t . . Ludw. . 
 VAN

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en n vloeren, Gangen, , 
Brug- en , Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer ü en 10, Amsterdam 

cn voor  Arnhem bjj  den r . O. S C.Ozn., Beekstraat F 62 te Arnhem 

 W. N _ 

van Staal ol van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
Generaal Agent voor  Nederland cn  T. 6. T jr. , . 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du Progrès 86. 

E G N " . 17. G 23 L 1892 

N VOO N 
G & N , Amsterdam, 

 Hendrikkade
 het

h en Chemisch Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenon, 
Cement, enz. — Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

t 402 
. 

Voor het verwijderen van warme-
of slechte lucht, stof, ««oom. 

n enz. Voor  droging en ut-
kortin g »'  van verschillenden 
aard. U) 

f 'renin prijzen en referentiën. 

e t S A 

r  F. W. V A N T JGz. 
Adres voor e en Administrati e van het Weekblad en advertentiön 

Bureau van  Opmerker, t  Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia ï. , 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 

Vijzelstraat  te Amsterdam, 
en al, wat de Administrati e van het Genootschap betreft aan den 

il*-Secretaiis, American , te Amsterdam., 

*V>.W. ' 
T  Per  maanden of we!, hij  vooruitbetaling en 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het huitenland (de landen der 
Postunie)  en Nederlandsch-lndie  beiden bij vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent vuur  een hewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

, bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den t Jolt. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

ie. Aan n leden t medegedeeld dat de 
971e gewone , in plaats van op Woensdag 
27 l a. s., zal gehouden n op Woensdag 4 

i a. s. 

2e. e t te  kennis van hee-
n leden dat hij in den loop deze week zal n 

tot het innen de e n van buiten-
en kunstlievende leden en de e -
butie van gewone leden. 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff. 

(A . et A.) G V A N 
E E N E , 

E G 
„VA  E N " T E . 

t feit van haa g bestaan heeft de -
ging „Vak en " te t willen n 
doo  eene tentoonstelling van oude en nieuwe kunst-

d in het gebouw " aldaa te -
. t plan is zee zeke in hooge mate toe te 

juichen cn voo  den omvang , e het op touw 
is gezet en , t „Vak en " zee
zeke allen lof. Eene g van wat ons land 

 aan d heeft d met het-
geen thans op dit gebied t , kon niet 

s als zee t zijn, en hetzij deze -
lijkin g al of niet in het l van het hedendaagsch 
geslacht uitviel, m zou ze in elk geval wezen, 
zoo voo  onze - als onze vakkennis e 
afdeeling oude , die in de bovenzalen 
gehuisvest is, kunnen we niet s als hoogst be-
langwekkend noemen.  de welwillendheid van 
eenige n en s is eene e en 
uitgezochte collectie oudheden , die zoo 
om e e als e zeldzaamheid eene be-
langstellende beschouwing d is. Welk een 
beschaafden kunstsmaak, welke nooit e 

en tafels uit het k onze nationale kunst, 
welk een gevoel voo m en kleu t uit die 
bekleedingen, n en , uit dat , 
glas- en , hoe k zijn die s en 
schotels, s en , hoe smaakvol die 

n , te veel om te noemen. e 
n Jac. Schotel . te t cn , 

die deze eenige collectie oude d tijdelijk 
hebben afgestaan, n  den n 
dank van het publiek, dat  in de gelegenheid 
is gesteld e  zich een beeld van te n wat de 

d , wannee de kunst haa de hand 
. e deze zaal vol e oudheden 

heeft de hee . . de t van d een 
e t , dat in zijn t een juweeltje 

mag genoemd . 
e zee schoone schouw, de kast, de tafel met 

stoelen, de n en n en het e 
klokje n met het e d een t 
van het beste wat onze zeventiende eeuw t 

t te , zoodat dit kleine hoekje de  ten-
toonstelling als een de e afdeelingen 

n kan beschouwd . 
t ons de  kame aan, n 

wel is , zooals ook gemeld , alles echt is, 
en die uit eenige duizenden stukjes in elkaa is gezet, 
maa die we als d hooge stellen dan 
als . t neemt niet weg dat e
tal van e en zee schoone n in zijn, 
zooals o. a. de e tegels aan den w.ind en het 
echt h op de kasten.  de geheele , 
ZOOalc s bij alle e s , heeft 
iets kouds, e k de , t 
en klein, in hunne zee e en , maa stijve 

n wel het meest zullen . Tusschen deze 
 kame en het e van den hee e t 

van d bevindt zich een , p tal 
van h ische inzendingen, benevens eenige -
ven van pennekunst d zijn , l aan het 
eind de hee J. L . Schouten , ingenieu te , een 
paa welgeslagen n van d glas heeft ten-
toongesteld.  het niet ons doel is een g 
van al het e te geven, maa we slechts d bezitten die tal van kasten, stoelen 
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willen aanstippen wat onze aandacht bijzonde -
ken heeft, begeven we ons naa de e zaal, waa
al dadelijk de zee e inzending de -

l te m onze aandacht . Van 
al de e klassen deze school zijn hie n 
van bekwaamheid in handtcckcncn, , 

n , plaatsnijden enz. tentoongesteld , die een 
goed denkbeeld geven van het s dat deze in-

g den n . l enkele stil-
levens n ons bijzonde aan doo  juiste n 
en uitnemende . 

e l voo d tc m 
heeft eveneens het k n tentoonge-
steld en oogst e t een t succes. 

e zee schoone g studies naa -
n en de e collectie schetsen op het gebied 

van e t munten uit doo e 
teekening en schoone . -

g is de afdeeling , die ons uit-
nemende n van k tc zien geeft. On-

g komen ons bij het aanschouwen van dezen 
hoogst n d de s voo  den 
geest, e de s van goede huize haa
tij d dooden, cn t zich de wensch bij ons op dat 
het toch een mee en mee algemeen k mocht 

n bij het aankomend geslacht, om een deel de
e wetenschappen te laten plaats maken voo  de 

ontwikkeling van smaak en kunstgevoel. 
, maa , is de inzending houtsnij-

k , die de hee k van n van e 
s heeft tentoongesteld. k ons 

j aan een paneeltje met monniken, dat doo  eene 
, e wijze van n een e mate 

van d en d bij den make
doet . Ook tal van messenheften , met 
staande leeuwen als eindpunt, zijn met e behen-
digheid d en n veel gevoel voo m 
en . Voo  we de bovenzalen n be-

n we nog de e s van teekeningen 
en n doo  de a n en Co. te -
hage , n een paa e oude sjeezen en -
sleden en begeven ons naa beneden, waa de afdeeling 

e d gehuisvest is, om s nog-
maals naa boven te gaan en in den foye  de afdeeling 

e van " te bezichtigen. Voo  de 
hedendaagschc d zijn dc e zaal, het 
tooneel en de nevenzalen geheel in beslag genomen, 

l men zelfs den k t dat de plaats nog 
j t was. e n  ligt dunkt 

ons in het feit, dat de commissie de  tentoonstelling 
het p d zee m heeft genomen en 
veel, zee veel heeft toegelaten, wat e eigenlijk 
niets heeft uit te staan en eenvoudig tot de d 
kan d . Ook schijnt de s tusschen 
eigen t en buitenlandsch k niet p ge-

n te zijn, n het dan ook k is 
toe te n dat we b. v. n ontmoeten met 
buitenlandsch d , maa doo  lands-

n naa welgevallen in elkaa gezet. Ove  het 
geheel genomen zal dan ook wel niemand willen be-

, dat de benedenzalen ons een beeld de e 
d te aanschouwen geven en wc beschouwen 

dit gedeelte de  expositie dan ook g als het 
minst geslaagde. l we e gelooven dat de 

n k zijn en bestand tegen alle mogelijke 
, val- en , dat de n aange-

naam in het k zullen zijn, de pianino's -
k van toon, de badkuipen zonde , zoo 

kunnen wij toch niet ontkennen dat de kunst bij al 
deze n al zee weinig op den d is 

. 

En dan de n stoelen, closets , waschtafels, thee 
bussen, , kolenbakken en speel-
doozen! Zelfs de pendules, klokken, , 

, balschoenen, , s en 
n kunnen ons t niet , 

zoo e als we gelooven dat alles het beste in zijn 
t is. s s is het met de meubelen.

is tenminste een n om kunst en d hand 
in hand te doen gaan: edoch ove  het algemeen met 
zee g . Wel hebben de s 
allen de e n te scheppen, 
maa ove  het algemeen zijn ze daa ditmaal zee on-
voldoende is geslaagd. n we enkele inzendin-
gen uit, o. a. een e van C. . t te 

, dat, bij al zijne d en , 
een beschaafde hand , dan kunnen we voo
het tentoongestelde , zoo wat het p als het detail 

, weinig lof hebben. t k -
t g in eene zee e positie. 

n t zich in naa stijl. Ge kunt geen meubel-
winkel mee n of ge ziet n op Oud-

e , Vlaamsche of e meubeltjes van 
h noten- of h eikenhout. En de 

meubelmake zelf, de man, die zich n 
stelde met den naam van solied k te maken , hij 
is kunstenaa . Geen stijl , n hij u geen 
ameublement , van af het h tot de 

. t ongelukkigste is dat het publiek aan 
deze alwetendheid gelooft en zich zonde n aan 
den meubelmake . m n we 
ons in het feit, dat de doo  „Vak en " uitge-

n tentoonstelling de gelegenheid tot n 
geeft, dat ze oude en nieuwe d naast 
elkaa zet, zoodat zij , die zich nog niet te hoog achten 
iets aan te nemen, hunne n kunnen n 
inzien. En dat dit hoog noodig is blijk t hie  opnieuw. 

, zonde het minste gevoel voo  wat k schoon 
is, toepassen van motieven, die helaas doo  boek- en 

n voo  iede voo  't n liggen, dat 
klakkeloos n van n , dat g 
toepassen van alle mogelijke details zonde ze te ken-
nen, te gevoelen of tc kunnen , is naa onze 
bescheiden meening een zee k , 
dat den kunstsmaak van het publiek steeds mee van 
de wijs zal n en zal leiden tot eene aanmatigende, 
dwaze halve-stijlen-kennis, j p en n doo
elkaa t gehaspeld en de e kunst t 
miskend. We zouden dan ook de n meubel-in-

s den welgemeenden d willen geven om l 
veel naa de bovenzalen te gaan en doo e 
beschouwing de e n van oude 

d hun smaak, zoo het niet s te laat 
is, wede in het goede spoo te . 

n het midden de e zaal staat het p voo
eene statue de s e Wi t t , doo

. e houding de  beide e Witten is zee i 
en de geheele p maakt een diepen . Ook 

f ons in een de s een t -
stuk van tegels uit de k g te -
hage dat uitmunt doo e teekening. Aan de e 
zijde de e zaal is eenig k tentoon-
gesteld doo  G. J. Vincent en Co. te Schiedam, -
van l een e  de aandacht . 

Ook de paneelen van den beeldhouwe n g 
te e zijn zee . 

 zijn e  tal van inzendingen , als e 
paneelen, tapijten, stoffen, , a 

, , enz. enz. , dat ons geene aan-
leiding tot e beschouwingen heeft gegeven. 

A l s een geheel k deel de  tentoonstelling 
is de afdeeling e van " aan te -
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ken. Wij vinden hie  tal van n die, hetzij 
t op de stad of e s g hebben, 

hetzij e t in d staan. Zoo o a. 
eenige oude , op het t de  16e, 17e 
en 18e eeuwen g hebbende, n en 
platen, gezichten op t of n de 
stad , eene e collectie n 
van de e e , een 

e platen van de e , een kolos-
sale zee schoone eikenhouten schouw, die aan Jan 

n t , vele bouwkundige -
menten , eene e collectie n van e 

, eene e platen en , gewijd 
aan de s e Wit t , eene e en zee

e g gedenkpenningen enz. enz. Tot de 
geschiedenis de  stad t e eigenlijk 
ook het gouden , dat in de e k al-
daa t , maa dat doo n -
den e uit handen d gegeven en m 
voo  de s de  tentoonstelling in de k zelve 
tc bezichtigen is. g komt men e  dan te-
vens toe de e plaats met zijn oude geveltjes 
nogmaals te n en te genieten van het vele, 
wat in de oude d nog van  tot ons 
is . 

We willen ons n echte thans niet lange -
diepen maa volstaan met te n naa  Op-
merker n°. 29, g 1888, j gelegenheid 
eene e naa t de -

n en al e n staan . 

N . 

N V A N N T 
. 

e commissie, doo  de e j 
tot g de d en de g 

i et , , benoemd in 
het belang de g van het ambacht, heeft de 
opgaven publiek gemaakt van de n tot het 

n van een bewijs van bekwaamheid als „mees-
" en als „gezel" in het , het huisschil-

n , het huissmeden, het meubelmaken en het 
. n het laatst de  maand  zal 

te e de gelegenheid n gegeven tot 
het afleggen n te g van deze be-
wijzen van bekwaamheid. e candidaten moeten min-
stens vie n in het vak hunne keuze m 
geweest zijn; zij moeten zich k vóó  1 No-
vembe aanmelden aan het s van den s 
de  commissie, den hee J. J. van , -
tect, t 48 te 's . 

Om toegelaten te n moet elke candidaat -
leggen : 

ie. Een . 
2e. Een bewijs van goed , afgegeven doo

of vanwege het hoofd de  gemeente, waa de candidaat 
woonachtig is. Voo e gevallen kan n 

g n . 
3e. Een voldoende g zijne , 

t blijkt , dit de candidaat minstens vier n in 
het vak zijne  keuze h is m geweest. 

4e. Een e opgaaf van zijn . 
e g van eiken candidaat zal plaats 

hebben doo  het geven van punten voo  elk de  ge-
noemde . t kan dus n dat de 
candidaat een g aantal punten voo  eenig -
deel , doch n uitmunt in e 

. t hij nu bijeengeteld het aantal 
punten dat als minimum bepaald is te g van 
den d van " of van „gezel" en is boven-

dien zijn algemeene kennis van het vak voldoende, 
dan t hem het diploma toch . 

t kan een mee speciaal k naa
bekwaamheid in een of mee hoofddeelen van het vak 
geschieden. Voldoende bekendheid met de e 
deelen van het vak, om den d van " of 
„gezel" te kunnen , blijf t echte een . 

n het diploma zal elk deel genoemd , n 
de candidaat voldoende blijken van bekwaamheid heeft 
gegeven, met g de  hem  toegekende 
punten. 

Candidaten voo  den d van " zijn van 
het afleggen de f in de , indien 
zij f het diploma voo  „gezel" n hebben. 

t l benoodigd voo  het maken de -
stukken , t t doo  de Commissie en de 
gemaakte n blijven haa eigendom. 

e , bevattende de n tot het 
n van een bewijs van bekwaamheid als meester 

en gezel in de bovengenoemde vakken, zijn bij den 
s , die zich ook tot het geven van 

e inlichtingen d . 
e deskundigen, belast met het , zijn : 

n het : C. . , , 
. L . ,  de  ambachtsschool -

venhage, J. 1'. , . n en , 
. Fles,  aan de ambachtsschool; in de 

: . L . a , E. F. Ehnle , , -
zitte  de g , . C. ,
aan de ambachtsschool te . 

n het : Joh. , W. A . 
, J. te n , G. . , . Nooyen. 

huis- en ; in de : . L . 
,  aan de l met 

n , . L . , E. F. Fhnle en 
. C. . 

n het h u i s s m e d e n: C. . ; J. . A . 
,  aan de Academie van beeldende 

kunsten; . C. s en J. F. x , . smeden: 
. van Eld ik,  in het smeden aan de am-

bachtsschool; in de : . L . , E. F. 
Ehnle en . C. . 

n het m e u b e l v a k: . . s , S. Ami -
abel , W. C. van Eest, ; E. W. 
F. ,  aan de Academie van beel-
dende kunsten, afdeeling , J. J. van Nieu-

, ; in de : . L . , E. 
F. Ehnle en . C. . 

n het : C. . , E. VV. F. , 
N . . , . . van Wij k en J. . , de 

e laatstgenoemden ; in de : . 
L . , . L . , E. F. Ehnle en . C. 

. 

E G V O O
. 

e week d in een de  bijgebouwen van het 
m onde p van den hee W. 

. G.  de 12de algemeene g ge-
houden van de e g voo  teeken-

. 
Na een t d van opening doo  den -

te  , g de s het d om het -
slag uit te . n ontleenen wij het vol-
gende: het ledental de g g eene 
kleine g ; zij bestaat thans uit twee -
leden, 11 s en 199 gewone leden. e inkom-
sten n  ƒ 1 1 6 6, en de uitgaven ƒ 9 8 3. Voo
het volgend jaa  is de g in ontvangst en uit-
gaaf opgemaakt tot een g van / '872.

t in het g een d van hulde t 
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aan den heer  W. Smit te Nijmegen. mede-oprichter 
van den Bond, die zijnen werkkrin g is ontvallen. 

e rekening en verantwoording van den Penning-
meester  werden hierop goedgekeurd. 

Vervolgens werden de heeren W. B. G. , 
B. W. Wierink en B. J. Bouwmeester, als bestuurdc-
ren herkozen. 

Alsnu kwam aan de orde de behandeling van eenige 
vraagpunten:  „Wa t kan de Vereeniging doen om 
gelijkstelling te verkrijgen van het teekenen met de 
andere leervakken aan middelbare scholen en daarmee 
gelijkstaande inrichtingen?" j  heeft de Vereeni-
ging voornamelijk op het oog het verhoogen van het 
salaris en den stand der  teekenlceraren. Besloten werd 
aan alle leeraren in het teekenen hiertelande een 
biljet ter  invullin g tc zenden, waarin opgave wordt 
verzocht van salaris en aantal werkuren. t zul-
len de noodige gegevens worden geput, om de onbil-
lijk e verdeeling der  jaarwedden onder  de aandacht van 
autoriteiten te brengen. 

 „Wa t kan de Vereeniging doen om het teekenen 
meer  populair  te maken ?" e inleider  van dit vraag-
punt , de heer  Bouwmeester, wijst erop, dat de tee-
kenschool te , hoewel eene populaire 
inrichtin g genoemd, nog niet wordt bezocht door  '/, 
der schoolgaande jongens. t leidt spr. af, dat 
de meerderheid der  ouders niet is bewust van het groote 
nut van het teekenonderwijs. e inleider  stelt einde-
lij k voor  een opstel samen te stellen, waarin de ouders 
worden opgewekt hunne kinderen teekenen te laten 
leeren. e artikelen zouden dan kunnen worden 
gezonden aan de meest gelezen bladen, om zoo in 
ruimen krin g verspreid te worden. 

e heer e wijst op het belang van leerplicht, 
waardoor  de leerlingen meer  tij d tot teekenen zouden 
krijgen . Een der  bestuurderen geeft als propaganda-
middel aan het houden van populaire voordrachten 
over  het teekenen. 

e heer d stelt voor  de Vereeniging adhesie 
te doen hechten aan een adres dat door  het

 zal worden gericht aan 
de g om aan te dringen op leerplicht. t 
voorstel werd als propaganda-middel met luid applaus 
begroet. 

p noodigde de Voorzitter  de aanwezigen uit de 
verschillende studies te bezichtigen, die door  de leer-
lingen der , de gemeentelijke Teeken-
school te Edam en de Teekenschool voor  meisjes te 
Groningen waren ingezonden. t veel belangstelling 
maakte men met deze merkwaardige proeven kennis. 

Toen kwam aan de orde punt e: „Bestaat er  reden 
om naast de Vereeniging voor  teekenonderwijs nieuwe 
vereenigingen op te richten ?" e oorzaak van dit 
vraagpunt ligt in de oprichting der  Vereeniging van 
Amsterdamschc Teekenonderwijzers. Enkele grieven 
werden geuit en ten slotte besloot de vergadering 
vriendschappelijk te zullen samenwerken met de nieuwe 
vereeniging. 

Vervolgens werd besloten pogingen aan te wenden 
om van rijkswege gipsornementen voor  het teeken-
onderwijs le verkrijgen. 

Punt  „Wa t is er  te doen tegen het verschijnsel, 
dat leerlingen van den gegoeden stand minder  belang 
stellen in het teekenonderwijs dan toekomstige werk-
lieden ?"  — werd als volgt beantwoord: 

n moet den leerlingen de teekenles begeerlijk en 
aantrekkelij k maken. 

e heer r  is het volstrekt niet eens, dat 
de leerlingen van den minderen stand meer  belang 
stellen in het teekenonderwijs dan die van den hoogeren 
stand. Op de hoogere-burgerscholen bestaat soms veel 

meer  ambitie dan op de z. g. armenscholen. Tot een 
resultaat in deze quaestie kwam men echter  niet. 

e volgende algemeene vergadering der  Vereeniging 
i zal te m worden gehouden. 

Verder stelde het bestuur  voor  in het volgend jaar 
een prijsvraag uit te schrijven voor  een teekening in 
zwart als omslag voor  het maandblad. e prij s hiervoor 
bedraagt f 50. e mededinging zal slechts voor  leden 
openstaan. 

Na een woord van dank werd de vergadering gesloten. 

BON  VAN N VAN N (*). 
n de ie Ambachtsschool aan de Weteringschans te Amsterdam 

is de tweede algemeene'vergadering gehouden van den »Bond 
van directeuren van Ambachtsscholen in Nederland', onder 
voorzitterschap van den heer  F. Berghuis, uit Arnhem. 

e Voorzitter  herinnerde eraan, dat dit feitelijk de eerste 
algemeene vergadering van den Bond was. j  meende dat het 
op de meeste vergaderingen zakelijk was om zooveel en zoo 
kort mogelijk zaken af te doen. e vergadering moet zich 
echter  op een ander  standpunt stellen , en de te bespreken zaken 
van alle kanten bezien. 

Behalve e en n zijn alle directeuren van 
ambachtsscholen aangesloten. Na niededeeling van ingekomen 
stukken kwam aan de orde: 

Bespreking van de ivenschelijkheid om te trachten, om zoo-
 veel mogelijk eenheid in het onderwijs aan de verschillende 
ambachtsscholen te hekomen. 

t punt werd ingeleid door  den heer  J. J. e uit Breda. 
e betoogde de noodzakelijkheid om het ambachtsonderwijs 

 zoo na mogelijk aan te sluiten bij  de werkplaats en het zoo 
practisch mogelijk te doen zijn, d. w. zeggen ook bij  het teeken-
onderwijs de wijze van werken op de werkplaatsen nabij  te 
komen en meer  oppractijkdan op al le mooie teekeningen te letten. 
Eenvormigheid van de ondcrwijs-programma's op alle scholen 
kwam hem daarbij  wenschelijk voor  en wat b. v. het timmer-
vak betreft de methode van den heer  Jelsma, directeur  der 
Ambachtsschool te Amsterdam, te volgen. 

e Voorzitter  wees op de belangrijkheid van deze vraag, die 
 voorloopig slechts in het algemeen kan behandeld worden en 
later  in details te bespreken zal zijn , wanneer  de Bond volgens 
zijne roeping meer  en meer  paedagogische vraagstukken zal 
behandelen. 

e heer  Van Essen wees op een mogelijk misverstand, dat 
zou kunnen ontstaan bij  't publiek alsof er geen eenvormigheid 
bij  het Ambachtsonderwijs bestond, e programma's van de 
verschillende ambachtsscholen verschillen niet zeer  veel. 

j  stelde verder  de vraag of het werken naar  voorbeelden 
op de ware grootte geen bezwaar  kan opleveren. 

e heer  Van Achterberg, van , meende dat de inleider  wel 
wat eenzijdig was, indien hij  het timmeren als hoofdvak beschouwde 
en een opleiding van den directeur  als timmerman van zoo 
groot belang achtte. Algemeene kennis der  bouwvakken achtte 
hij  voor  directeuren een eersten eisch. n m en n 
bv. hadden de smeden en schilders de meerderheid, zoodat men 
niet kon spreken van een hoofdvak. 

t den heer  Van Essen was hij  het eens, getuige de tentoon-
stellingen te , dat het practisch onderwijs op de 

j  verschillende scholen niet veel verschilde. 
e inleider  wees op een misverstand. j  had niet van 

het timmeren als hoofdvak op de school gesproken, doch dat 
bij  het bouwvak in de practijk het timmeren een hoofdvak is. 

e Voorzitter  merkte op dat, om een algemeen leerplan 
te verkrijgen, men zich voorloopig bij  hoofdzaken moest bepalen. 

j  het onderwijs zelf bleef er  verscheidenheid genoeg over. 
e ambachtsscholen waren op verschillende wijze onder  ver-

schillende besturen en directeuren ontstaan en gegroeid. 
e directeur  kwam aanvankelijk, om het zoo uit te drukken, 

van den kouden grond. e overeenstemming, die er  reeds 
heerschte, mocht dan ook als een gelukkig verschijnsel beschouwd 
worden, om tot eenheid omtrent een leerplan te geraken. t het 
oog op de subsidièering door  de g was dat ook wenschelijk. 
Om tot dat doel te geraken wees de heer t van Amsterdam 
op de wenschelijkheid om van elke school een roester  der werk-
zaamheden over  te leggen en daaruit het algemeene plan vast 
tc stellen. 

Over  dc wenschelijkheid van een algemeen leerplan was men 
het eens en in verband daarmede stelde de heer  Jelsma voor 
om een commissie te benoemen tot het ontwerpen daarvan. 

e Voorzitter  en ook andere sprekers wezen erop dat men 
rekening moest houden met de nieuwe vakken, die weldra op 
de ambachtsscholen onderwezen zullen worden. n mocht 
niet vergeten dat er  geen sprake van kon zijn, vooral niet bij 
de , om te spreken van een Ambachtsschool, maar 
dat onder  ambachtsonderwijs verstaan behooren te worden alle 
vakken. 

(*) Wegens plaatsgebrek moest dit stuk de vorige week blijven liggen. 
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e heer  Jelsma gaf zelfs zijn voornemen te kennen om in 
verband met de door  een kleermakersvcreeniging gevraagde 
subsidie aan den , zich, zoodra hij  tijd had, met die ver-
eeniging in verbinding te stellen ten einde te trachten ook dat 
vak aan de school te onderwijzen. 

e meening werd nog uitgesproken, dat in de toekomst de 
vakschool op den voorgrond zou treden, vooral op enkele 
plaatsen, waar  een bepaald vak domineerde. 

Tot leden der  commissie voor  het ontwerpen van een concept-
leerplan werden benoemd de heeren: Berghuis, van Arnhem; 
Jelsma, van Amsterdam; , van ; Van Essen, 
van Utrecht; , van Breda, en Van Achterberg, van . 

t leerplan zal omvatten alle vakken, die op een z. g. volle 
ambachtsschool onderwezen worden, terwij l de commissie wordt 
uitgenoodigd om voorstellen te doen omtrent andere gewenschte 
vakken. 

e commissie zal zich hebben te bepalen tot de practische 
vakken en wat de theoretische vakken betreft, tot het vol-
gende programma: rechtlijni g en vakteekenen; handteeke-
nen; handtcekenen, toegepast op het ambacht: lager  en meer 
uitgebreid lager  onderwijs; stoomwerktuigkunde; materialen-
kennis en boetseeren. 

Omtrent de vraag: »hoe moet een gebouw voor  een ambachts-
school ingericht zijn voor  een honderdtal leerlingen om aan 
de redelijke eischen van ruimte, hygiene enz. te voldoen?", ge-
steld door  den heer . . p te Gorichem, werd beslist, 
dat een commissie, bestaande uit de heeren Van Essen, Van 
Achterberg en , een rapport zou uitbrengen, wat te-
vens als antwoord kon dienen voor  den vrager. 

e quaestie of het aanbeveling verdient, dat aan leerlingen 
van ambachtsscholen overgangs- en eind-examens worden afge-
nomen, zal door  de commissie met het ontwerpen van een con-
cept-leerplan worden overwogen. 

Een bespreking werd daarna gehouden over  het aantal lesuren. 
Algemeen was men 't erover  eens, dat een groot aantal 

schooluren èn voor  de leerlingen èn voor  de onderwijzers af-
mattend waren en dat een klein aantal uren opgewekt onder-
wijs beter  vruchten afwierp dan lange leertijden, waarbij  de 
jongens de laatste uren vermoeid waren. 

n was eenparig van oordeel dat, waar  het k een acht-
urigen arbeidsdag voor  een jongen voorschreef, men hem ook 
niet langer  dan  uur  op school moest houden. e uren zou 
men bepaald willen zien van  en van  uren. 

Niet algemeen was men het eens over  een kleine pauze inden 
middag. n Amsterdam en m wordt geen pauze gehouden. 

e e directeur  meende dat het schadelijk voor 
het onderwijs was, omdat jongens zich te veel inspannen en 
niet direct op streek waren voor  het onderwijs. 

e heer  Jelsma van Amsterdam echter, ofschoon geen pauze 
houdende, was er  toch voor, indien, zooals in Arnhem, er  een 
plaats voor  was. n de laatste plaats werkte een pauze van
minuten, waarin de jongens zich konden ontspannen, uitstekend. 

Als motie werd op voorstel van den heer  Van Essen aange-
nomen:  Bond van directeuren van Ambachtsscholen in Ne-
derland, acht het, na gehoorde discussie, noodzakelijk, met 
het oog op degelijk onderwijs, de lessen te doen plaats hebben 
van  en van  uur. 

r  den heer  Adr. van Achterberg werd vervolgens betoogd, 
dat dc ambachtsschool wel degelijk een opleidingsschool voor 
aanstaande opzichters kon zijn. j  zou zelfs wenschen dat 
in de examen-commissies voor  opzichters, door  de j 
van Bouwkunst gehouden, een directeur  van een ambachts-
school zitting had. 

e Voorzitter  wees erop, dat der  ambachtsscholen het 
verwijt wel eens trof, dat zij  vooral opzichters vormden. r 
was aanvankelijk wel wat van aan, doch in de laatste jaren 
was dit niet het geval. Bovendien was de vorming van op-
zichters en werkbazen toch hoogst noodig. 

n had moeten beginnen met inrichtingen tot opleiding 
van werkbazen en opzichters en daarna van werklieden. t 
was nu eenmaal zoo niet en nu kon men het de ambachts-
school niet ten kwade duiden, dat goed onderwezen jongens, 
waar  wat in zat, opzichters werden. 

t resultaat van deze bespreking was, dat de wenschelijk-
heid werd uitgesproken, dat opzichters, voor  zij  zich daartoe 
geheel bekwaamden, eerst de ambachtsscholen volgden, zoolang 
er  geen betere opleidingsschool voor  hen was. 

Aan de orde kwam vervolgens: 
a. e kan men aan hen, die zich voorbereiden willen voor 

leeraar  in een der  practische vakken, de gelegenheid open-
stellen zich te bekwamen? 

b. Op welke wijze kan men eenige zekerheid bekomen, dat 
sollicitanten bekwaam zijn in hun vak en tevens voldoende 
algemeen ontwikkeld zijn, om als onderwijzer  op te treden? 

e. Zou dit te verkrijgen zijn door  een examen te doen houden 
cn tevens een diploma beschikbaar  tc stellen? 

e belangrijke vragen werden ingeleid door  de heeren Van 
Achterberg en Van Essen. 

e eerste wees erop , hoe moeielijk het was om goede 
leeraren te verkrijgen, die practisch en theoretisch geschikt 
waren en levens paedagogische bekwaamheden bezaten, en van 

hoeveel belang het was om niet alleen goede directeuren, maar 
vooral ook goede leeraren te verkrijgen. 

Nu het ambachtsonderwijs aan de orde is, achtten de in-
leiders het wenschelijk, dat men aan hen, die leeraar  hoopten 
te worden, eenigszins den weg zou wijzen om zich te bekwamen. 

e heer  Van Essen meende dat men als eerste eisch moest 
stellen dat de leeraren in alle opzichten boven de leerjongens 
behooren te staan, ook in geestelijke ontwikkeling, wat niet 
altij d het geval is. 

Nu de g zich met het ambachtsonderwijs bemoeit 
en de inspecteur  van onderwijs Van Eyk een onderzoek instelt, 
zou het niet tot de onmogelijkheden behooren dat ook voor 
het ambachtsonderwijs een inspecteur  benoemd werd en in de 
toekomst een n zou worden ingesteld. 

Voorloopig zou hij  tot die betere toekomst een examen 
willen doen houden door  den Bond. Een programma voor 
dat examen was reeds door  beide heeren ontworpen en werd 
in discussie gebracht. 

Van verschillende kanten vond men, hoezeer  men ook alge-
meen ontwikkelde leeraren wenschelijk achtte, het programma 
te hoog van eischen en vreesde men daarmee geen door  en 
door  practische mannen tc zullen krijgen. 

n de toekomst echter, meende men, moest men tot een der-
gelijken eisch komen en vertrouwde men dat een zekere cate-
gorie menschen zich voor  het programma zou gaan bekwamen. 

e heer a van m wees erop, dal men 
 vooral het oog moest houden op sommige leerlingen die, wan-
neer  zij  eenige jaren in de practijk geweest waren, wellicht 
zeer  bruikbaar  zouden zijn voor  leeraren. Zoo had hij  thans 
een oud-leerling als adsistent aangesteld, die zeven jaar  in 

; de practijk was geweest en van wien hij  hoopte, na een jaar 
 studie als adsistent, een goed leeraar  te zullen krijgen. 

t het oog op dc verschillende beschouwingen werd den 
' ontwerpers verzocht het programma zooveel mogelijk te ver-
' eenvoudigen en op een volgende vergadering een nieuw pro-
; gramma voor  te stellen. Aan de beide voorstellers werd de 

heer  Berghuis nog als derde lid in de commissie benoemd. e 
! wenschelijkheid werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Nog werd de wensch uitgesproken, dat voor  goed onderwijs 
de klassen over  het algemeen niet grooter  behoorden te zijn 
dan  leerlingen. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen werd de rergadering 
gesloten. 

e jaarvergadering zal in 't laatst van i te Breda gehou-
den worden. 

E . 
. Bij  beschikking van den r  van Binnen-

landsche Zaken is bepaald, dat de commissie belast met het 
afnemen der  examens B volgens de artt.  der  wet van 

i  (Staatsblad n".  voor  het jaar  zitting zal 
houden te , en zijn benoemd tot lid en voorzitter  dier 
commissie . P. Zeeman, hoogleeraar  aan dc Polytechnische 
school, en tot leden . F. J. P. van Calker. hoogleeraar  aan 
de t te Groningen, J. A. Snijders C.Jzn., . 
G. J. , J. . Telder  en . Cop, hoogleeraren aan 
Polytechnische school, P. Tetar  van Elven, G. J. , J.A. 
van der , A. E. , . . Sissingh en . W. . 
Gratama, leeraren aan de Polytechnnische school, en J. C. 

, leeraar  aan de hoogere burgerschool met -jarigen 
cursus te Amsterdam, die zich tc t zullen vereenigen op 
zoodanigen tijd , als hun nader  door  den Voorzitter  zal worden 
medegedeeld. 

— Burgemeester  en Wethouders hebben den d voorge-
steld, het winstaandeel van den directeur  der  gemeentegasfa-
briek over  te bepalen op

. e Gemeenteraad heeft niet aangenomen het 
aanbod van den r  van Binnenlandsche Zaken om voor 
eene restauratie van het monumentale s een subsidie 
van /  tot /  in eens aan te nemen zonder  uitzicht op 
meer, en dan nog wel onder  de bepaling, dat de restauratie 
moet worden uitgevoerd onder  rijkstoczicht. t dagelijksch 
Bestuur  zal nu eerlang met voorstellen bij  den d komen. 

A 
— Bij  koninklij k besluit van  dezer  is aan W. e Jr. ont-

slag verleend uit zijne betrekking van opzichter  kl. voor 
het stoomwezen. 

— n ë hebben de volgende mutatien plaats gehad: 
Verleend: een tweejarig verlof naar  Europa, wegens meer  dan 
 jaren onafgebroken dienst, aan den opzichter  ie kl.bij  den 

waterstaat Th. . Gaston. 
r  den directeur  der  burgelijke openbare werken: aange-

wezen als chef van de irrigatie-afdeeling Serang (standplaats 
, Semarang) de ingenieur  ie kl A. W. ; als chef 

van de irrigatie-afdeeling Brantas (standplaats ) de 
ingenieur  kl. W. B. van Goor. 

Benoemd: tot architect ie klasse, de waarnemend archi-
tect  klasse . J. van Beek; tot architect  klasse, de 
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ambtenaar  op nonactiviteit . J. -
man; tot opzichter  ie kl. , de ambtenaar 
P. ; tot opzichter  klasse, de ambte-
naar . . 

— t  Juni zullen de adspirant-ingc-
nicurs van het stoomwezen 1). W. Gijswij t 
te 's-liosch en . Okhuysen te m 
onderling van standplaats verwisselen. 

— Aan den heer . . Stieltjes is, 
wegens zijn benoeming tot lid van den 

d van toezicht op de spoorwegdiensten, 
op zijn verzoek met i a. s. door  het 
Bestuur  der  Vereeniging van Burgerlijk e 

s eervol ontslag verleend als 
redacteur  van het weekblad
onder  bijzondere dankbetuiging voor  dc 
vele en belangrijke diensten, door  hem 
van de oprichting af tot heden aan dat 
blad en daardoor  aan de Vereeniging 
bewezen. 

— Tot ingenieur, chef van dienst van de 
Zuid-Xederlandsche Stoomtramweg-maat-
schappij, is benoemd de heer  F. van Wcs-
sem, ingenieur, die tevens de plaats zal 
vervullen van den heer  A. Gieben, secre-
taris bij  die . 

— Bij  den Waterstaat in Ncderlandsch-
e is dc heer  A. J. A. Engelkamp be-

noemd tot opzichter  klasse. 
— e heer . C. de , gemeente-

architect te Apeldoorn, heeft zijn ontslag 
aangevraagd. 

— n de vergadering van  dezer  be-
noemde dc d van Baarn den heer 
S. s tot gemeente-opzichter. Op de 
voordracht van B. en W. waren in alpha-
betische orde geplaatst: C. van Asperen , 
opzichter  bij  het , v. Justitie te 
Amsterdam, G. van , opzichter 
bij  de publieke werken te Amsterdam; 
S. . opzichter  bij  de gemeentewerken 
te Arnhem: C. Jansen, tijdelij k opzichter 
bij  de gemeentewerken te Arnhem: W. A. 
de Jong, gemeente-opzichter  te ; 
J. W. Verweij, idem te Gorkum en A. 
Vrijburg , idem te Oosterwolde. 

e n 

. 

Op g den 2J » i 1892 des namid-
dags ten 2 ure, zal in het Centraal Perso-
nenstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N'°. 11)6. t maken 
van eene tijdelijk e locomotie-
venloods met waterbezorging 
en takkenbossenloods en van 
een houten bijbouw aan de be-
staande locomotievenloods met 
bij  behoorende werken op het 
gemeenschappelijk station Bot-
terdam ) in twee perceelen. 

g voor  beide perceelen 
f 21900 — 

Volgen» bestek X" . 1!)?. -
ten van de binnenlandsche goe-
derenloods met uitbreidin g van 
de kantoren in die loods op het 
gemeenschappelijk stationsem-
placement Botterdam . 

Earning ƒ 13000—. 
Elk bestek is tegen betaling van ƒ1.50 

verkrjjgbaar  aan het Centraal Administra-
tiegebouw der j  aan het -
bak te  bij  den Portier, of op 
franco aanvraag met toezending van het 
bedrag aan het bureau Weg en Werken ka-
mer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als iu de be-
stekken is vermeld. 

E A . 

. 

Aanbesteding. 
g ƒ 2 9 2 7 4. 

e  der  Gemeentelijke Gas-
fabriek te  is voornemens op g 
den 10J i 1892, dei namiddags ten 2 ure, 
in liet openbaar, ten e der  fabriek, 
aan te besteden: 

t maken van eene heifundee-
rin g met bijkomende grondwer-
ken voor  eenen telescoop'gas-
houder, van 40 . diameter  op 
een terrein bij  de Gemeentelijke 
Gasfabriek. 

Bestek met teekening is tegen betaling 
van / 1 te verkrijgen ten e der  fa-
briek. 

Aanwijzing op g 2 , namiddags 
ten 2 ure. 

n alle werkdagen van 's voor-
middags 10—12 uur, en 'snamiddags 2—4 
ure ten e van den Architect A . . 

, Boulevard N°. 10, 

J.  SZN. 

Op Vrijdag den 29 April 1892. des namid-
dags ten twee ure, zal in liet koffiehuis van 
.1. G.  te N ad l.lsEl. door 
den Architect O C. , te , 
namen sde n J. OTTO en A. J. OTTO .1 n. 
te N . in het openbaar  worden 
aanbesteed: 

t bouwen van twee heeren-
huizen te n ad . 

Bestek en drie stuks teekeningen zjjn van 
af g 10 Apri l tegen betaling van 
ƒ2.50 verkrjjgbaar  ter  kantoor-boekhandel 
.1. P. , Nieuwehaven 153 

. 
Aanwijzing in loco geschiedt op g 

den 26 Apri l 1802 des namiddags ten twee 
ure. Terwjj l nadere inlichtingen zjjn te be-
komen aan het bureau van den Architect 
voornoemd, e des s 22 . 

. 
Op Woensdag den 4 i a. «., des morgens 

te 11 uur, zal in het s van den r 
J. T. VAN N aan den Brink te 

 door  de Firma Y en VAN 
E worden : 

t bouwen van een S 
met N en 

N op de 
e aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van af -
derdag den 2S dezer  ter  inzage in genoemd 

. 
Aanwjjzing in loco g 2S dezer 

 t ^ ^ Z ^ " ^ B <lag d e r 

Gedrukt bestek en teekeningen ii ƒ4 en 
informatiën zjjn op franco aanvrage te be-
komen bjj  den Architect 

G. TE E WZN. , 
te . 

Y 
, half , zuchte,; 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e du P rog rès 35. 

e  der E 
 te  is voornemens 

op g den 28 April 1692 des namiddags 
ten 2 ure in het openbaar  ten kantore der 
fabriek 

AAN TE : 
a. t bouwen van een zuiverhuis 

met fundeeringen voor  drie zui-
verkisten en het overdekken 
van eenen gang tusschen het 
oude en nieuwe zuiverhuis op 
het terrein der  fabriek. 

li. t maken van eene gemetselde 
fundeering voor  twee ijzeren 
kolenloodsen. en het verplaatsen 
van twee houten kolenloodsen 
op een terrein grenzende aan 
de Salmiakfabriek. 

Bestek a met twee teekeningen is tegen 
betaling van ƒ1.50 en bestek  l> tegen be-
taling van ƒ 0.80 te verkrijgen ten kantore 
der fabriek. 

Aanwjjzing op g 21 Apri l voor-
middags 11 ure. 

n alle werkdagen van voor-
middags 10—12 en namiddags 2—4 ure, 
ten kantore van den architect A. .
Boulevard X" . 10. 

,1.  Sm. 

 EN S der 
Gemeente  zullen Zaterdag 30 April 
1892, 'svoormiddags l l 1,, uur. in het open-
baar, ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek N°. 5. 
t verrichten van eenige herstel-
Ungen en vernieuwingen aan ver-
schillende Gemeentegebouwen 
en Scholen, in twee perceelen. 

g le perceel / 7340.—. 
g 2e „  „  5100.—. 

Bestek N°. 17. 
e le vering van gegoten-, gesmeed-
en getrokken ijzer  aan: 

Perceel  Schragen voorde schip-
brug; plantsoenbankpooten, en 
brandladderafdaken. 

Perceel  40 kelderluiken. 
Perceel l 42 kachels. 
Perceel V 500 syphons met 

luikjes. 
Aanwijzing zal worden gehouden op -

derdag 21 Apri l a. s., 's namiddags 1', ure, 
aan het Bureau Gemeentewerken ten Ge-
meentehuize, alwaar  inlichtingen gegeven 
worden alle werkdagen. tot den dag der 
aanbesteding, tusschen 10en 12 uur, en be-
stekken met gezegelde iiischrjjvingsbiljette n 
verkrijgbaar  zjjn, als bestek X°. 5 tegen 
betaling van /'0.50 en bestek X" . 17 met 2 
teekeningen tegen betiding van /'0.75. 

Burgemeester  en Wethouders 

brengen bjj  deze ter  algemeene kennis, dat 
door  den d der  Gemeente is besloten «le 
gelegenheid open te stellen tot het indie-
nen van S N 
voor  den aankoop van de gezamen-
lijk e blokken bouwterrein op het Park 

T "  te < T of van 
gedeelten daarvan. 

Plattegrond-teekening van het terrein met 
opgave der  blokken en de voorwaarden van 
bebouwing zijn op franco aanvrage kosteloos 
te verkrijgen aan het bureau der Gemeente-
werken , terwij l 
nadere inlichtingen worden verstrekt door  den 

r  der  Gemeentewerken. 
Namens Hurgemeestec en Wethouders: 

 Secretaris, 
E . 
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 en S 
van  zijn voornemens op Zaterdag 
30 April 1892, des namiddags dén uur, in 
het openbaar  ten e aan te besteden: 

t bouwen van den Watertoren 
met hoogreservoir. 

Bestek en teekening liggen ter  visie te 
B ter  gemeente-secretarie en te -

 ten kantore van den r J. 
, en zjjn te bekomen tegen / 2.50 

per stel ter  drukkerj j  van E N J- J. 
TU  te E en bij  den r  voor-
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal plaatshebben 
op Zaterdag 23 Apri l a. s., des namiddags 
te 2', uur. e inschrjjvingsbiljetten kannen 
tot het uur  der  aanbesteding ten e 
worden ingeleverd. 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 
VAN . Burgemeester. 
J. . , Secretaris. 

. , 
A  \  E Tl . 

, Schuttingen, 
, , 

Vloerribben enz. enz. 

 22. 

n van - en 
Vraag dessins enz. 

SikvJ t; i  ,sf;gsate>dre 

£ 
ï +* V « * 

e n 
. 

Op Vrijdag den 29 April 1892. des namid-
dags ten 2 ure, zal in het Centraal Perso-
nenstation te  in het lokaal naast 
de wachtkamer  :i d'  klasse (ingang vestibule) 
worden aanbesteed: 

Volgens bestek N" . 524. 
de levering van gegoten ijzer  ten 

behoeve van de Centrale Werk-
plaats te m gedurende 1 

i 1802 tot ultimo Apri l 1893, 
in 5 perceelen. 

t bestek is ad /"0.50 verkrijgbaar  aan 
het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  aan het k te , 
bjj  den Portier  of op franco aanvrage met 
toezending van het bedrag aan het Bureau 
Tractie en , r  N°. 101, in voor-
noemd gebouw. 

n worden van 25 tot 27 Apri l 
1892 verstrekt door  den Chef der  Centrale 
Werkplaats te  , waar  ook de model-
len en de aard van het gietwerk in oogen-
schouw kunnen genomen worden. 

e Administrateur . 
.

 4; 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor  Ph«t<ilUh«gr*i>hlt , 
bgzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor  l ' l i*t«zln<« -
graphic voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne ) |,e-lriri i hting voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratistoegezonden. 

Ov T. . 

Sollicitanten worden opgeroepen voor 
de betrekking van 

de g te Zwolle, 
op een jaarwedde van ƒ1600. 

Aangifte bij  den Burgemeester  vóór  9 i 
1S92 met gezegelde verzoekschriften. 

en . 
J. . B A C O N , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag  geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-

E
van werken in zink on andere metalen 
te  beveelt zich <iun voor  tie 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van f2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2». „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van m':istens/30.—wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 
F. W, BEAAT. 

 van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en labrikant 

 |  - 1 , . 
Oeneraal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr.. . 

Nieuw! s compleet slechts f2.50. ! 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zinkwerkers, Ververs, s en s 

. , 
N VAN 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

ÜET
als voorbereiding voor  het Vakteekenen, 

door  tl.  sciioi.rr.x, Architect en r r  Onderwjjs te Tiel. 

t belangrijke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 
t Bouwkundig- Weekblad 

en de : 
8. A Az., r  van de Ambachtsschool te

. . G. , r  der . B. School te Zittphen. 
J. A. , r . O. teekenen te  en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden tekst, 20 afzonderlijke 
platen en 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.60. Uitgave van 1). S te Tiel. 
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G S V O O
(A . et A.) . 

t is juist niet naa aanleiding, maa toch in -
band met de in t j.1. gehouden tentoonstelling van 
het k de  Avondteekenschool voo n 
in het gebouw de  ie Ambachtsschool te m , 
dat wij eenige n wenschen te wijden aan het teeken-

s voo n , n in den laatsten 
tij d mee en mee de aandacht t geschonken. t 
zal wel boven alle twijfel n zijn dat teekenen voo
den ambachtsman eene nuttige kennis is, die hem bij 
de beoefening van zijn k van t l kan 
zijn. Wat toch gemaakt moet n dient t geteekend, 
en hoewel nu de n die teekenen, en zij die het 
geteekende , gewoonlijk niet de/elfde zijn, zoo 

n op de e e op den vloe  of op 
een schot of plank n Ook  is teeken-

d noodig niet alleen , maa moet de n 
eenvoudige teekeningen kunnen lezen, dat is zonde
lang zoeken de bedoeling van den  kunnen 

, hetgeen hij alwee niet t zonde zelf 
e s in teekening te hebben ge-

. s dus teekenen den n van t nut 
in het e leven, n wel niemand — een 
enkel stijfhoofdig ambachtsman van den ouden stempel 
misschien d — zal twijfelen, ove  de wijze 

p het s aan den d dient 
gegeven te , is men het lang niet eens geweest 
en vóó  het op de e leest was geschoeid, 
zijn e  heel wat n gevallen. Aan welke eischen 

t dan het bouwkundig s voo
n te voldoen ? (We wenschen ons dit-

maal , om niet te d te , slechts tot het 
bouwkundige gedeelte te bepalen, hoewel veel van het-
geen  gezegd zal n ook op de e 
teekenvakken g heeft.) 

n het algemeen zouden we, dunkt ons, die g 
alzoo kunnen : t bouwkundig teeken-

s t zóó te zijn dat het den n tot 
een meer volmaakt handwerksgezel t dan hij zonde
dit s zou n zijn. Slechts dan , als het 

s aan den stand van den n ten goede 
komt, heeft het n van bestaan, slechts dan kan 
het zijn nut hebben, is het als een weldaad voo  de 

e klasse te beschouwen. Gaat het , 
dan loopt het zijn doel , dan t het geen 
goede n maa slechte , dan kweekt 
het d en aanmatiging en , waa
het bescheiden en gelukkig had moeten maken, dan 

t het aan d en degelijkheid wat het 
aan g en d wint. 

t is niet k het bouwkundig teeken-neemt dit toch niet weg dat zi j , die de teekeningen in . 
d omzetten, ze dienen te n en om ! s voo  ambachtslieden van  en thans 

dit te kunnen doen, moeten ze zelf hebben geteekend. met elkaa te n en te zien in e thans 
 komt nog bij dat een goed n eene con-
e moet kunnen uitslaan, op de plank zetten, zoo-

als de n zeggen, dat wil zeggen met behulp 
van gegevens op kleine schaal de e in al e 

aan dc doo  ons gestelde eischen t . 
Wie het  nuttig e zijn vakkennis op 
de avondteekenschool uit te , vond
gelegenheid doo  zijn t op te halen aan het ei
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nateekenen van een aantal voorbeelden, die jaar  in 
jaar  uit voor  dat doel dienst deden. (Op een avond-
teekenschool in eene provincie-hoofdstad is het voor-
gekomen , dat een iets meer  dan middelmatig ontwikkeld 
leerling een grove fout in een voorbeeldje ontdekte 
dat gedurende een twaalftal jaren door  alle leerlingen 
was nageteekend, zonder  dat ooit een enkele erop 
gestuit was , terwij l ook geen der  beide leeraren er  ooit 
aanstoot aan hadden genomen.  istorisch.) Zoo werden 
in systematische volgorde houtlasschen , kappen, trap-
pen , vensters, deuren , platte-gronden , gevels, door-
sneden enz. enz. op papier  gebracht. Ook aan de 
schoone kunsten werd geofferd door  het vervaardigen 
van eenige poorten met kolommen en hoofdgestellen 
volgens de orden van Vignola. 

d men dit alles doorgemaakt en daarbij  nog de 
kunst van het wasschen geleerd, dan kon men bij  de 
mededinging naar  den prij s van het ontwerp van een 
of ander  op te geven gebouw een brevet van bekwaam-
heid verwerven in den vorm van eene medaille en was 
daarmede aan het eindpunt gekomen van wat het on-
derwijs te geven had. Of de gelukkige prijswinner s 
veel geprofiteerd hadden ? Of ze knappere werklieden 
waren geworden, hun vakkennis hadden vermeerderd, 
een beter  constructief inzicht hadden gekregen, een 
eenvoudig maar  degelijk begrip van schoon en onschoon 
hadden opgedaan ? We gelooven dat hun geheele voor-
uitgang meer  schijn dan werkelijkheid was. Zeer  zeker 
hadden ze eenige teekenvaardigheid verkregen, er  waren 
er  zelfs, die heel aardig een geveltje in kleur  konden 
wasschen, maar  wat zegt dat! Ze waren handwerks-
lieden en zouden het misschien altij d blijven ; wat gaven 
hun dan die fraaie nagemaakte plaatjes. Begrepen zij 
thans beter  wat hun vroeger  duister  was geweest, 
hadden zij  moeten zoeken naar  oplossingen, die hun 
nog slecht': onduidelijk voor  den geest stonden ? n 
zij  nu een eenvoudig klaar  begrip van constructie, konden 
ze een enkel zuiver  profiel op ware grootte zetten? 
Neen, hun verstand had geslapen, want ze hadden 
nagevolgd, gekopieerd tot in het oneindige, mooie 
prentjes hadden ze gemaakt, maar  hun vakkennis aan-
gevuld hadden ze niet, meer  ontwikkelde, betere hand-
werkslieden waren ze niet geworden. 

n begon dan ook de gebreken van het tot nu 
toe gegeven teekenonderwijs langzamerhand in te zien 
en onderwierp het aan eene algeheele hervorming, 
waarbij  het doel van het onderwijs in de eerste plaats 
op den voorgrond werd gesteld. d men tot nu toe 
den jongen handwerkslieden geleerd teekeningetjes te 
vergrooten, ragfijne lijntje s te zetten, mooie gekleurde 
plaatjes te maken, nu schonk men zijne aandacht aan 
eene duidelijk e en aanschouwelijke voorstelling van het 
te behandelen onderwerp, aan eene op groote schaal 
uitgevoerde ontleding der  meest belangrijke onderdeden 
van eene constructie. n de leerlingen vroeger 
steeds voorbeeldjes naast zich gehad, die ze ongemerkt 
gedachteloos navolgden, nu maakte de onderwijzer  een 
schetsvoorbeeld al pratende met zijne discipelen, zette 
dus met een enkele lij n op papier  of bord, wat hij 
hun meteen mondelings verklaarde, het verder  aan de 
leerlingen overlatende om de uitwerkin g verder  te vol-
tooien , zich desnoods eenige malen te vergissen, om, 
zelfdenkende en voortdurend op dc gemaakte fouten 
gewezen, eindelijk tot eene oplossing te komen.
voordeel van deze wijze van onderricht-geven springt, 
dunkt ons, dadelijk in het oog. 

e leek moge aan de prentjes van vroeger  eenige 
waarde hechten , de man van het vak, vooral hij , die 
bekend is met het ambachtsonderwijs en den ambachts-
man , zal er  weinig voor  geven en ze als klatergoud 
beschouwen. 

e serieuze en eerlijke onderwijzer, wien alle schijn-
vertooning tegenstaat, die minder  let op snelle maar 
bedrieglijke vorderingen dan op de wijze waarop een 
werkstuk gemaakt is en begrepen, weet maar  al te 
zeer  hoe weinig de jonge handwerksgezel van een na-
geteekend plaatje profiteert , kent maar  al te goed den 
eigenaardigen verderflijke n prikkel , dien het maken 
van een schijnbaar  mooie, maar  uiterlij k waardelooze 
teekening op den nog weinig ontwikkelden leerling 
maakt. j  zal dus uit alle macht de alom verbreide 
zucht, vooral bij  jonge timmerlieden aanwezig, naar 
het vervaardigen van zoogenaamde mooie teekeningen 
trachten te bedwingen, en hen zoeken te overtuigen 
dat de eenvoudigste constructie, juist voorgesteld, 
goed begrepen , naar  behooren opgelost en breed maar 
netjes uitgevoerd, oneindig veel meer  tot hunne ont-
wikkelin g bijdraagt dan het geesteloos en gedachteloos 
namaken van een schijnbaar  fraaie teekening, die een 
ander  voor  ons heeft bedacht. Bij  eene dergelijke op-
vatting van het onderwijs zal men onwillekeurig op een 
bezwaar  stuiten; het is de moeilijkheid om bij  eene 
dusdanige eenvoudige inrichtin g van het leerplan de 
belangstelling der  leerlingen gaande te houden. t 
is nu eenmaal een wel-is-waar  verkeerd, maar  toch 
algemeen verspreid begrip bij  de leerlingen, dat men 
al of niet knapper  is naarmate men een meer  of minder 
ingewikkeld onderwerp in teekening mag brengen. Wie 
een plannetje teekent, staat bovenaan en ziet al vri j 
laag neer  op hen die zich met trappen , kappen, deuren 
of vensters moeten tevredenstellen. n toch, hoe ver-
keerd is deze opvatting. t is niet de vraag wat 
men teekent, maar  hoe men het teekent. t schijnt 
voor  den jongen werkman zeer  moeilijk te zijn het 
onderscheid tusschen beide zaken zich duidelijk voor 
den geest te stellen. Vraag er  b.v. een nieuwen 
leerling eens naar, wat hij  (stel dat hij  al teekenonder-
wijs heeft genoten) alzoo van teekenen verstaat. Tien 
tegen een dat hij  u antwoordt dat hij  reeds zoowat 
van alles heeft geteekend. Pardon, zegt ge, het kan 
mc minder  schelen wat ge geteekend hebt dan wat ge 
ervan verstaat. e jongen begrijpt u natuurlij k niet: 
hoe kan het in iemands gedachte opkomen te meenen 
dat hij  niet zou verstaan wat hij  al eens gedaan heeft. 

j  heeft al de zaken die ge hem opnoemt vroeger 
toch reeds gemaakt, hij  zal ze u meebrengen als ge 
er  nog langer  aan durft twijfelen. 

Nu zegt ge eindelijk: ik twijfel er  ook geen oogen-
blik aan, maar  doe mij  nu eens het genoegen een 
enkel proefstukje voor  me te maken, zonder  voorbeeld 
natuurlijk , en ge geeft hem een of andere eenvoudige 
constructie op , b.v. een kap, trap, houtlasch of iets 
dergelijks. Ge zult echter  tot uwe ontgoocheling ont-
waren dat van de hoog opgevijzelde wetenschap weinig 
overblijf t en als ge uwen leerling daarop attent maakt, 
zal hij  u allicht antwoorden: nu ja, maar  zóó heb ik 
het ook nooit gedaan. Geeft ge hem de vrijhei d het 
dan maar  te doen zooals hij  het wél heeft gedaan, dan 
komt er  gewoonlijk ook al bitter  weinig van terecht 
(de uitzonderingen niet te na gesproken). e komt dat ? 

Wi j  gelooven dat de leerling zich van zijn eigen 
weinige kennis niet bewust was, dat hij  in zijne on-
wetendheid waarlij k geloofde dat hij  alle zaken , die 
hij  eenmaal geteekend had, reeds verstond. t het 
dus niet zijne bedoeling was u beet te nemen, maar 
hij  waarlij k ter  goeder  trouw dwaalde. 

e jonge ambachtsman toch, die zijne avonduren 
besteedt om zijne vakkennis uit te breiden, die zich 
niet ontziet om na een vaak vermoeienden dag gedurende 
een paar  uren de teekenpen ter  hand te nemen, alleen 
met het doel iets meer  te worden, hooger  in zijn vak 
te stijgen, bezit reeds uit den aard der  zaak in zich 
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den drang om door noeste vlij t en serieuzen arbeid 
een handwerksgezel in den besten zin van het woord 
te worden. t kan er  hem dus alleen om te doen 
zijn om vooruit te komen, om meer  degelijke weten-
schap te bezitten dan hij  tot nu toe heeft vergaard , 
om een beteren en klaarderen blik te leeren slaan in 
de geheimen van zijn vak. En toch wil hij  de zaken, 
die hij  nog slechts ten halve kent, reeds achter  zich 
beschouwen, gevoelt hij  geen behoefte om tot de 
kern der  dingen door  te dringen, wil hij  zich reeds 
wagen op een pad, dat nog niet voor  hem geëffend 
is. e aanleidende oorzaak hiervan moet, dunkt ons, 
gezocht worden in het feit, dat hetgeen de jonge hand-
werksman van teckenen geleerd 'ïeeft, zijne belangstel-
ling niet heeft opgewekt, dat hij  eenvoudig heeft aan-
genomen wat zijn leermeester  hem heeft voorgezegd , 
zonder  over  den aard der  zaken verder  na te denken. 
En het is juist die belangstelling , die wonderen ver-
richt , die alles, zelfs het eenvoudigste werk, belang-
wekkend maakt, die den leerling met ongekenden ijver 
aan het werk zet, zelfs daar, waar  harde woorden 
noch straffen meer  kunnen baten. t is die belang-
stelling, die den leerling niet doet rusten voor  en aleer 
hij  alles uit eene zaak heeft gehaald wat er  uit te 
halen valt, voor  hij  dus de zaak in den grond be-
grepen heeft en wat men waarlij k heeft begrepen, ver-
geet men zoo licht niet weer. 

e kan nu de onderwijzer  de belangstelling der 
leerlingen opwekken en gaande houden? 

n de eerste plaats moet hij  daarvoor  menschen-
kenner  zijn. Zooveel menschen, zooveel zinnen. A . 
gevoelt zich aangetrokken tot hetgeen B. vervelend 
vindt. r  mensch heeft zekere neigingen voor  be-
paalde zaken, die, zoo zij  goed zijn , dienen te worden 
aangemoedigd. t zou zonder  twijfel verkeerd zijn 
allen over  een kam te willen scheren zonder  op ieders 
persoonlijke eigenaardigheden te , en één bepaald 
leerplan voor  allen consequent te willen doordrijven. 

t dan de onderwijzer  een ieder  maar  laten doen 
wat hij  wil ? n geenen deele, maar  dat is ook vol 
strekt niet noodig. Alles is belangwekkend, wanneer 
het slechts op de meest volmaakte wijze tot stand wordt 
gebracht. Onderzoek dus naar  welke richtin g de geest 
uwer  leerlingen zich het meest voelt getrokken, zie 
het ongemerkt te weten te komen, het verloochent 
zich nooit en begin met hen, op het terrein waarin 
zij  belang stellen, aan het werk te zetten. Bij  elke 
pennestreek, die zij  doen, zullen zij  hunne onmacht 
gevoelen, zullen zij  uw raad inwinnen, zullen zij  be-
merken dat ze hunne krachten overschat hebben. -
dien de opgegeven onderwerpen hun dan worden uit-
gelegd , verklaard , liefst met een voorbeeld in natura 
erbij , zoodat de leerlingen werkelijk begrepen hebben, 
wat uit hunne antwoorden en nog meer  uit hunne 
vragen zal blijken , dan zullen ze met vernieuwden 
ijver  aan het werk gaan, want niets is aangenamer 
dan iets, wat men goed begrepen heeft, op papier 
te brengen. En onwillekeurig zal men van dit eene 
proefstuk op daaraan voorafgaande komen, die nood-
wendig gekend moeten worden om tot een klaar  be-
grip van het onderhavige te komen. Zoo zullen de 
leerlingen het verband tusschen de verschillende werk-
stukken leeren inzien , beseffen hoe het een uit het ander 
voortvloeit cn onwillekeurig zichzelf afvragen of er  nog 
meer  zaken zijn die hun duister  voor  den geest staan 
om in alle opzichten een klaar  beeld van het behan-
delde te verkrijgen. r  om tot dit resultaat te ko-
men, zal de leeraar  zelf grondig moeten begrijpen wat 
hij  doceert, zal hij , wars van allen eigenwaan, zijn on 
derwijs moeten beschouwen als eene voortdurende leer-
school voor  zichzelven. n behoeft juist nog niet 

heel veel ingenomenheid met zichzelf te bezitten om 
bij  het geven van teekenonderwijs aan handwerkslieden 
zijn krachten te overschatten. 

(Wordt vervolgd.) 

(A. et A.) . 
Vraag. Wat zijn goede regeis voor  eene fraaie ver-

dunning van kolomschachten? 
Antwoord. Voor  verdunning van kolomschachten zijn 

mij  geene andere regels bekend als de twee bekende 
wijzen der  voormalige ordeboeken. e eene wijze geeft 
als resultaat een elliptischen boog, dc andere eene con-
choide. 

Omtrent de wijze van toepassing dient opgemerkt te 
worden, dat men gewoonlijk één derde gedeelte der 
hoogte (van beneden af) cilindrisch, dus zonder  ver-
dunning, maakt, tenminste bij  kolommen aan bouw-
werken van den tegenwoordigen tijd . Bij  meubels brengt 
men dikwerf van beneden af tot op een derde der  hoogte 
eene zwelling aan en vandaar  tot aan het boven-astragaal 
eene vermindering, waardoor  de schacht op eene flesch 
gelijkt en naar  mijn gevoel een onaangenamen indruk 
maakt. 

n kan de conchoidale lij n van de basis af, zonder 
rechtstand, doen beginnen , zooals o. a. bij  dc Grieksche 
kolomschachten , die geen rechtstand hebben, maar eene 
gebogen lij n vertoonen over  de volle hoogte der  schacht. 
Of deze wijze van verdunnen bij  eene elliptische lij n 
voldoet, kan ik niet verzekeren. 

Bij  de toepassing van de elliptische booglijn kan men 
de trekvlakken vlakker  of bochtiger  maken door  de 
middellij n van den hulpcirkel te verkleinen of te ver-
grooten. t hierbij  gevoegde schetsje zal de wijze 
van bewerking genoegzaam verduidelijken. 

Over  het verschil van beloop zal een uitslag op de 
ware grootte alleen kunnen doen oordeelen. r  zeker 
is het dat men op de aangegeven wijzen onderscheidene 
kromme lijnen verkrijgt , die naar  het oordeel van den 
architect meer  of minder  geschikt voor  het beoogde 
doel zullen zijn. A . N. . 

Vraag. s het noodig om bij  zandsteen-constructies 
koperen doken te gebruiken ? Zoo ja, waarmede moeten 
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die dan «orden aangegoten: met lood, tin of zwavel ? 
Antwoord. t gebruik van koperen doken bij  zand-

steen-constructies is niet noodzakelijk; alleen in het 
gevul dat een buitengewoon groote horizontale druk op 
de dook wordt uitgeoefend zou het raadzaam zijn dit 
metaal toe te passen. t aangietings-matcriaal zou 
tin moeten zijn. 

Gewoonlijk bezigt men looden doken, welke met het-
zelfde materiaal worden aangegoten. Bij  den bouw van 
„d e "  te Amsterdam o. a. zijn overal looden 
doken gebruikt. 

Ook goed gegalvaniseerd ijzer  levert als dookmateriaal 
geen bezwaar op. n drage dan echter  zorg niet 
met zwavel aan te gieten en late de kalk niet met het 
zink in aanraking komen, daar  beide stoffen op dit 
metaal inwerken. 

n het buitenland worden ook wel doken van been 
toegepast, waarvoor men dan dc zoogenaamde merg-
pijp van de koe gebruikt, die op de vereischte lengte 
in stukken gezaagd en met lood aangegoten wordt. 

. J. . 

E E N E E T 
. 

e r  van Buitcnlandsche Zaken vestigt in de 
Ned. St.-Ct. van 29 t jl . de aandacht van belang-
hebbenden op het volgende van den consul-generaal 
der Nederlanden te e ontvangen bericht. 

Eene Australische houtsoort, welke in de laatste 
jaren in toenemende mate naar  Europa wordt uitge-
voerd, is het zoogenaamde „Jarrahtimber" , afkomstig 
van de Eucalyptus , waarvan uitgestrekte 
wouden is West-Australië voorkomen. 

t hout is bijzonder  geschikt voor  bouwwerken 
onder den grond of onder  water  en voor  dezulke, die 
afwisselend aan den invloed van water  en lucht zijn 
blootgesteld, als: bruggen, havenhoofden, pieren enz., 
in wateren met afwisselend getij  en schijnt vooral 
daarom de aandacht van belanghebbenden in Nederland 
wel te verdienen. 

Wat de qualiteiten van het jarrah-hout aangaat, zoo 
leest men het navolgende in het t on the Forest 

s of Western-Australia" , van de welbekende 
autoriteit op het gebied der  botanie van Australië, 
Baron sir  Ferd. von . 

e wouden van het niet-tropisch gedeelte van West-
Australi ë beslaan een oppervlakte gelijk aan die van 
geheel Groot-Brittannië , en het is bijzonder  gelukkig 
voor de kolonie dat over die groote uitgestrektheid 
van boschland hoofdzakelijk een soort Eucalyptus (de
Jarrah) groeit, welke ten opzichte van de duurzaam-
heid van haar  hout door  geen boomsoort in eenig 
ander  deel van de wereld overtroffen wordt. 

t hout heeft groote vermaardheid verkregen; 
vooral wanneer het afkomstig is van heuvelachtige 
streken, gekapt wanneer de sappen het minst werk-
zaam zijn en daarna zorgvuldig gedroogd, blijk t het 
bestand tegen het boren van Chelurd, Terredo en 
Termites; het is daarom vooral geschikt voor  werven, 
pijlers, spoorwegliggers en alle soorten van werken 
onder den grond, en is eveneens van belang als een 
der meest duurzame houtsoorten voor het bouwen van 
schepen. l wordt het ook veel gebruikt voor 
vloeren, balken, sparren en meubelen; hoewel hard, 
laat het zich gemakkelijker  bewerken dan het hout van 
de E. loxophleba of de E. redunca. t hout van de 
heuvels is donkerder, taaier  en zwaarder  dan dat van 
de vlakten. t gewicht van goed gedroogd hout 
bedraagt gemiddeld omstreeks vier  en zestig pond per 
kubieken voet. Er  zijn stammen gemeten die eene 
lengte hadden van tachtig voet van af den grond tot 

den eersten tak, en een omvang van twee-en-dertig 
voet, vij f voet boven den grond." 

e gunstige getuigenis van Baron von r 
wordt door de practij k bevestigd. Zoo werd het 
oudste gedeelte van het havenhoofd te Freemantle 
ongeveer  20 jaren geleden op jarrah-pijler s gebouwd en 
deze zijn thans nog geheel gaaf, terwij l de pijler s van 
karrihou t (eene andere West-Australische houtsoort 
afkomstig van de Eucalyptus diversicolor) welke eenige 
jaren later  voor de uitbreidin g van het havenhoofd 
gebezigd werden, bijna geheel doorgevreten zijn; op 
de „Great Southern , die Albany in het Zuiden 
van West-Australië met Pesth verbindt, is men bezig 
de leggers van karri-hou t door  jarra h te vervangen, 
aangezien het karr i geheel door  witte mieren verwoest 
is, wier  aanvallen het jarrah-hout blijf t weerstaan. 

n een rapport van den havenmeester  te Freemantle 
wordt omtrent het jarra h hout het volgende gezegd: 

t is buitengewoon bestand tegen de werking van 
bijna alle vernielende oorzaken, waaraan hout onder  den 
grond en onder  water  is blootgesteld. 

Al s pijler s en hoofden, als planken van zeeschepen 
zonder  bekopering of andere bescherming is het gebleken 
eene hooge duurzaamheid te bezitten. k heb onlangs 
pijler s opgenomen, die minstens 35 jaren onderwater 
geweest waren; het hout is dun, maar geheel gaaf en 
vri j  van insecten, niettegenstaande de plaats zwermt 
van „Teredos." 

Ook voor den bouw van een der  grootste haven-
hoofden hier  te , dat van Williamstown, 
werden jarrah-pijler s gebezigd. 

Naar  gezegd, wordt het in de laatste jaren ook naar 
Europa uitgevoerd, naar ik meen tot nu toe uitslui-
tend naar , waar het o. a. gebruikt wordt door 
de Thames Conservancy. k zijn belangrijke 
orders uit n ontvangen voor  houten blokken voor 
bestrating. 

s schat de duurzaamheid van het hout voor 
scheepsbouw op twaalf jaren en plaatst het nummer 
d> ie op eene lijst van ongeveer  zestig verschillende 
houtsoorten. 

e prijzen zijn: 
gezaagd hout, geschikt voor  bruggen, werven en 

dergelijke, tot op eene lengte van 35 a 40 voet (10 
a 12 , van 90 sh. tot 100 sh. per  lading van 
50 kubieke voeten ( ƒ 38 a ƒ 42 per J ) ; 

ronde palen 30 a 50 voet (9 a 15 ) lang, bij  12 
a 16 duim (0.25 a 0.40 ) dik aan het dunste einde , 
van 1/3 tot 3/6 per  voet (ƒ2.50 a f7 per , naar-
mate van de lengte; 

planken voor  dekken van bruggen, werven enz. 80 sh. 
per lading van 50 kubieke voeten (ƒ34 3), alles 
vri j  aan boord te Freemantle; 

palen tot eene lengte van 70 voet (21.3 ) kunnen 
geleverd worden, doch tegen speciale prijzen; 

vracht naar n is tegenwoordig ongeveer  50 sh. 
per 50 kubieke voeten (rfc ƒ 21 per ; waarschijnlij k 
zouden tegen dienzelfden prij s schepen naar eene Neder-
landsche haven te charteren zijn. 

n monsters verlangd worden, dan is de consul-
generaal bereid zijn tusschenkomst ten deze te verleenen. 

J TOT G . 
O . 

Vergadering van  Afrit
Na opening der  vergadering en de gebruikelijke lezing der 

notulen, deelde de Voorzitter  mede dat de vergadering, op
t jl . uitgeschreven, wegens de geringe opkomst der leden 

niet is doorgegaan. 
t jaarverslag van den Secretaris werd goedgekeurd en als 

afgevaardigde naar de g der j  ge-
kozen de heer  Scheltema, terwij l de heer  Boerbooms als zijn 
plaatsvervanger  werd aangewezen. 
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e commissie, benoemd voor  het uitbrengen van een rapport 
op de door het r  gestelde vragen, was verhinderd 
geworden aan haar  voornemen gevolg te geven. j  monde 
van een der  leden sprak zij  hiervoor  haar  leedwezen uit. 

a gaf de heer  Berghuis eene kunstbeschouwing. e 
bestond in de eerste plaats uit een h werk over het 
aanbrengen van gordijnen en draperieën. Vervolgens kwam aan 
de beurt het prachtwerk
graphics d'afrès les dessins originaux des Architectes, pensi-
onnaires de  de  a  Ten slotte werd 
bezichtigd de eerste aflevering van een werk, betrekking hebbende 
op de kunstvoortbrengselen in het m van kunstnijver-
heid te . 

Na dankzegging aan den heer  Berghuis, werd besloten nog 
eene vergadering in Juni te houden om het dezen zomer te 
houden uitstapje te bespreken. 

E . 
. t na het overlijden van den burgemeester  An-

spach werd alhier  onder  toezicht en bescherming van het Ge-
meentebestuur  eene inschrijving geopend met het doel om een 
monument ter  herinnering aan den overledene op te richten. 

r  werd eene som van ongeveer  francs bijeen-
gebracht, waarna aan twee welbekende Brusselsche kunstenaars, 
de architect Janlet en de statuaire Paul , werd opge-
dragen een project te maken. t terrein, dat tot nu toe wordt 
ingenomen door de Augustijner  kapel die voor  postkantoor 
dienst doet, werd voor  den bouw aangewezen; aangezien het 
echter  destijds te voorzien was dat die kapel nog lang zou 
moeten blijven staan, werden de ontwerpen opgeborgen en de 
uitvoering voor  onbepaalden tijd uitgesteld. 

r  het nieuwe postkantoor nu zijn voltooiing nadert 
en het oude dus spoedig afgebroken zal kunnen worden, hebben 
de ontwerpers de zaak weder te berde gebracht en de volledige 
plannen bij  het Gemeentebestuur  ingediend. 

e onregelmatigheid van het terrein heeft den ontwerpers 
veel moeilijkheden bezorgd. n weet dat het punt van samen-
komst der  Boulevards de la Senne en du Nord niet is gelegen 
in de as van den Boulevard d'Anspach. Na het verdwijnen 
van het tijdelij k postkantoor  zal dat zeer  in 't oog loopen en 
volgens de ontwerpers een misstand geven, die door  het op te 
richten monument moet worden weggenomen. 

t gedenkteeken zal bestaan uit eene portiek van grooten 
omvang, waarop eene buste van Anspach, bekroond dooreen 
genius. t voetstuk zal verscheidene meters boven de straat 
gelegen zijn en het geheel omgeven door  een monumentalen 
trappenaanleg. 

Volgens een globale begrooting zal de uitvoering van het 
project, zooals het nu is, ongeveer .5 millioen francs kosten, 
zoodat dc voorhanden bouwsom voorloopig nog onvoldoende is 
om het monument zonder  vereenvoudiging tot stand te doen 
komen. 

n de Nette freie  wordt de aandacht gevestigd op 
een ouderwetsch pleintje, gelegen tusschen den g en 
het ministerie van buitenlandsche zaken, als uiterst geschikt 
voor den bouw van een kleinen , wat zeer 
wenschelijk zou zijn, omdat de thans bestaande wel is waar 
prachtig, maar  zeer  onpractisch is. t dit artikel wordt weer 
de quaestie van het Burgtheater  op het tapijt gebracht, welke, 
hoe dikwijl s ook door  de intendance ter  zijde geschoven, toch 
op den duur  zich gehoor  verschaffen zal. t tegenwoordige 
theater  is te groot, men kan er  van verschillende plaatsen 
niet goed zien en hooren. e overleden directeur  Forster  achtte 
het noodig dat de geheele  gaanderij  zou weggebroken en er 
bovendien nog eenige andere ingrijpende veranderingen ge-
maakt zouden worden, welke zooveel zouden kosten dat er  bijna 
een nieuw voor  gezet zou kunnen worden. t gevolg van 
dit alles is echter  voortdurende ontevredenheid bij  de artisten 
en bij  publiek. Voor  de acteurs is het werkelijk eene wanho-
pige zaak dat hunne stemmen te zwak blijken te zijn in het 
conversatiestuk, waarin het Weener r  juist zoo bij-
zonder  placht uit te munten, waarvan het gevolg is voor het 
publiek dat het volgen van het stuk te veel inspanning kost 
en daardoor  het innige contact tusschen spelers cn toehoorders 
verloren gaat. n komt daarbij  dat de prijzen veel te hoog 
zijn, zoodat het volkomen verklaarbaar is dat de gunst van 
het publiek zich meer  en meer  naar het Volkstheater  wendt 
met zijn »gemüthliche"  zaal en zijn betrekkelijk lage entrees. 

Voor  de intendance is het zeker  een hard gelag te erkennen 
dat de nieuwe schouwburg, die  millioen gekost heeft', niet 
aan het doel beantwoordt, en daarom heeft ze ook alle on-
gunstige geruchten en alle plannen van herbouw ten sterkste 
ontkend. r  daardoor  kan ze het feit niet te niet doen dat 
publiek en artisten ontevreden zijn, dat de inkomsten, niettegen-
staande de hoogen prijzen, verminderen, en de exploitatie van 
het dure gebouw op den duur te kostbaar  blijkt . n zegt dat 
het tekort van dit jear  a  fl bedraagt, terwij l het Burg-
theater  vroeger  aanzienlijke overschotten opleverde. Juist de 
geldquaestie zal dan ook ten slotte de intendance wel tot in-

grijpende maatregelen dwingen. n kan voor  tl. een 
allerliefsten kleinen schouwburg voor  het blijspel en conversatie-
stuk bouwen; den tegenwoordigen hofschouwburg zou men dan 
kunnen gebruiken voor het treurspel, voor  de klassieken, als 
Shakespeare, Schiller  en anderen en voor  de opera comique 
die ook al wegens de te groote zaal in de Opera nimmer tot 
haar  recht komt. Waarschijnlij k zal nog wel zeer  veel tijd 
verloopen, vooraleer  de intendance dezen radicalen maatregel 
nemen zal, maar  eenmaal zal zij  toch wel, zij  het ook niet 
gaarne, dien weg op moeten. 

E . 
. n October  werd, door  den heer  E. Brandsma, 

winkelier  en grossier  in thee alhier, een prijsvraag uitgeschre-
ven voor  een ontwerp reclame-kaart. 

Behalve de door de twee, uit kunstschilders eu deskundigen 
bestaande jury' s toegekende prijzen, kende de heer  Brandsma 
zelf een prij s toe aan het ontwerp van de heeren E. S Witkamp 
en N. van der  Waay. t ontwerp is als reclame-kaart aan-
genomen en de reproductie daarvan is opgedragen aan de 
heeren S. t en Co., te . e plaat werd gedrukt 
in  kleuren en de fijnste nuances der  teekening zijn getrouw 
weergegeven. 

e plaat stelt een jong Chineesch meisje voor, staande ach-
ter  een theetafeltje die van een daarop staand thee-servies een 
gevuld kopje heeft opgenomen er. dat aanbiedt. 

e plaat zal, in de winkels opgehangen, haar  doel niet mis-
sen en de aandacht vestigen op het product, door  den heer 
Brandsma in den handel gebracht. 

— r  den heer  T. Sanders, ingenieur  bij  de Circum Etnea 
Spoorwegmaatschappij, is bij  het ncderleggen dezer  betrekking 
de volgende brief geschreven aan de heeren Wettendorp & Co. 
te Amsterdam: 

Amsterdam,  Apri l
 Heeren.' 

Op uwe vraag, aan mij  gedaan, welke de stand der  werken 
was, toen ik Cantania verliet, is het mij  aangenaam u het 
volgende te kunnen antwoorden. 

e grondwerken waren voor  deel gereed; de tunnels 
voor  deel. 

e kunstwerken van gehouwen steen en metselwerk zijn 
gereed, met uitzondering van kleine onbeteekende werken. 

t den ijzeren bovenbouw van bruggen en viaducten was 
daarentegen nog geen begin gemaakt. 

Van de dwarsliggers is ongeveer  de helft geleverd. 
Van de stalen rails waren voorhanden  ton, of ongeveer 

één vijfde der  benoodigde hoeveelheid. 
t grootste deel hiervan is gebruikt voor het leggen der 

sporen tusschen Cibali en l'aterno; dit weggedeelte is in exploi-
tatie voor het transport van materialen. 

t den bouw der stationsgebouwen, remise en werkplaatsen 
was nog geen begin gemaakt; enkele wachthuizen waren gereed. 

Van het rollend materieel waren aanwezig drie locomotieven. 
e staat van al het gemaakte en geleverde werk was, in 

het algemeen, uitstekend te noemen. 
t is mij  aangenaam eene zoo gunstige verklaring, omtrent 

het geleverde werk, te kunnen afleggen, nu ik, ten gevolge 
van het door  mij  genomen ontslag, niet langer  aan den Circum-
Etnea spoorweg verbonden ben. 

Vertrouwende hiermede aan uw verlangen te hebben voldaan, 
hoogachtend, enz. 

— Naar  men verneemt, zullen de buitengewone opzichters 
van den Waterstaat, waaronder  er  velen zijn die, eveneens als 
de opzichters in het vaste korps, groote districten hebben, 
langzamerhand opgeruimd worden, waarmede een districtsver-
grooting van de opzichters in het vaste korps gepaard zal zijn. 
Wanneer deze laatsten hunne werkzaamheden niet afkunnen 
of wanneer  nieuwe werken onder  hun toezicht uitgevoerd wor-
den, zullen gedurenden den duur  dier  werken aan hen worden 
toegevoegd buitengewone opzichters, waarvan de bezoldiging op 

 's maands is vastgesteld. (N.  C.) 
— n den wedstrijd voor  een standbeeld voor  wijlen den heer 

J. . Brand, president van den Oranje-Vrijstaat , waaraan door 
vele Engclscne, Belgische en Nederlandsche beeldhouwers en 
bouwkundigen werd deelgenomen, is door  de commissie van 
beoordeeling de premie van ƒ  aan het ontwerp van den 
heer  J. W. Best Jr., beeldhouwer te Amsterdam, toegekend. 

e vervaardiging van het monument werd mede den heer  Best 
opgedragen. 

" . 
Tot vermijdin g van oponthoud wordt beleefdelijk 

verzocht alle voor e Opmerker  bestemde stukken 
te adresseeren aan  Administratie van  Opmerker 
te Arnhem, zonder  bijvoeging van den naam van den 
redacteur-uitgever 
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— Aflevering  van  Natuur (uitgave 
van J. G. e te Utrecht) bevat: 

e taal der  apen (met fig.). — e ranon-
kelachtigen ,met tig.). — Een nieuw systeem 
van lichte kompasrozen, samengesteld en 
beschreven door . P. . . — Phos-
phorus (met fig.). — Christophorus Colum-
bus (met fig). — e cacao. — Sterren-
kundige opgaven. — Correspondentie. — 
Verbeteringen. — Vragenbus. 

. 
— Bij  den Waterstaat in ê is: 
Toegevoegd: aan den chef der  irrigalie -

afdeeling Serang met k als stand-
plaats, de opzichter ie kl. C. F. Smith; 
met t als standplaats, de opzichter 

 kl. Ch. van Aaken; met g als 
standplaats, de benoemde opzichter  kl. 

. . Toxopcus; met Semarang als stand-
plaats, de ben. opz.  kl. J. A. C. Groene-
meijer; met Poerwodadi als standpl. de 
ben. opz.  kl. A. . F. J. van den n 
Gronovius; met Glapan als standpl., de 
waarn. opz.  kl. J. C. . Voorts aan 
den chef der  irrigatie-afd . : met 

o als standpl., de ing.  kl. E. 
Gerst en de opz.  C. P.  met 

i als standpl., de opz. ie kl. A. W. An-
driesse: met Nlalang als standplaats, de 
opzichter  lefcl. A. A. Pasman; met -
bang als als standplaats, de opzichter
kl. W. . Guldenaar; met s stand-
plaats, de opzichter  kl. P. van der  Bijl : 
met Toeloeng-Agoeng als standplaats, de 
benoemde opzichter  kl. n Soehoed 
Nosingo; met Blitar  als standplaats, de 
benoemde opzichter  kl. J. . Th. t 
dc ; met g als stand-
plaats, de waarnemend opzichter ie kl. 
J. Steendam; met Ngandjoek ) als 
standplaats, de waarnemend opzichter
kl. . F. Th. Boesch. 

Gesteld: ter  beschikking van den resident 
van Soerabaja, de opzichter  kl. G. . 

Overgeplaatst: van Soerabaja naar -
jokerto, de opzichter  kl. J. A. Schiotling; 
van Sumatra's Westkust naar  Probolinggo, 
de architect ie kl. F. J. F. : van de 

n naar  Sumatra's 
Westkust, de opzichter  kl. B. W. van 
de ; van Sumatra's Westkust naar 
de , de opzichter 
2e kl. . F. ; van Cheribon naar 

, de opzichter  kl. . . Wollrabe; 
van Pekalongar. , de opzichter 
2C kl. F. . Cordesius; van Batavia naar 
de e districten, de opzichter 

 kl. J. C. ; van den gewestelijken 
dienst in de residentie Batavia naar  de 
directie, dc adspirant-ingenieur  E. A.van 
Arcken. 

Bepaald: t de ingenieurs  kl. P. Th. 
. Grinvi s Plaat en B. . Blijdenstein, 

de opzichters ie kl. J. . z en s 
Aboekassan Almodirono en de opzichters 

 klasse Th. u en J. . W. de 
, allen geplaatst bij  de irrigatieaf -

deeling Serajoe, bij  hun korps worden 
teruggevoerd. 

— Bij  de staatsspoorwegen ter Sumatra's 
Westkust zijn gedetacheerd de benoemde 
opzichters  kl. C. van Zeventer  en . . 

; bij  den aanleg van staatsspoor-
wegen op Java, de benoemde opzichter
kl . J. . p Jr. 

— Aan den architect ie klasse bij  den 
Waterstaat in e . C. A. 
Seijfarth is, wegens vijftienjarige n onafge-
broken dienst, een tweejarig verlof naar 
Europa verleend. 

— Bij  beschikking van den r  van 
Waterstaat, l en Nijverheid is, met 
ingang van , benoemd tot opzichter 
van 's s Waterstaat  klasse J. -
reman, te Arnhem. 

VACANT E . 
Teekenaar  bij  het kadaster. -

lichtingen bij  den ingenieur-verificateur 
te Groningen, tot wien gegadigden zich 
moeten wenden met een op zegel geschre-
ven en aan den r  van Financiën 
gericht adres. 

— Opzichter en teekenaar. Adres 
lett. , boekh. r  en Zn., Amsterdam. 
(Zit advert, in n".

. 

t te Arnhem, 

Ynii-Speijkstrnnt , 117. 

Gevraagd: 
een  en een

Brieven fr. lett  aan de boekh.
&  ZOON, . 

e n 
. 

Op g den 16*'" i 1892 des namid-
dags ten 2 ure, ((ïreenwichtjjd) zal in het 
Centraal Personenstation te  in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse 
(ingang vestibule) worden aanbesteed volgens 
bestek N». 521: 

t ophoogen en verbroeden van 
het noordwestelijk gedeelte van 
het stationsemplacement -
lem en het aldaar  leggen van 
sporen en wissels. 

Begrooting ƒ2600. 
t bestek is tegen betaling van ƒ 1.— 

verkrjjgbaar  aan het Centraal Administra-
tiegebouw der j  1 1 1 11 het -
balt te  bjj  den Portier, of op 
franco aanvraag met toezending van het 
bedrag aan het bureau Weg en Werken, ka-
 mer 154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in het be-
stek is vermeld. 

E . 

' Calamiteuse p . 

Aanbesteding. 
t BESTUU G 

VA N T E P 
, zal op 

Zalrrda g den 14 i 1892, 
des namiddags half twee ure, in het loge-
ment bewoond door  JA N S -

! SENS te , gemeente -
nisse, in het 

openbaa aanbesteden: 
t herstel, de vernieuwing en 
het onderhoud tot 30 Apri l 1893 
van de Aarde-, , - en 
Olooiingwerken aan de water-
keering van bovengenoemd Ca-
lamiteuse Waterschap. 
Begrooting ƒ 10,276,87. 

t bestek ligt ter  inzage in liet locaal 
der  vergadering van het r  enten 
kantore van den Secretaris-Ontvanger, en is 
van af den 20 Apri l op aauvraag, tegen 
vooruitbetaling van een gulden verkrjjgbaar 
bij  evengenoemden Secretaris-Ontvanger. 

e aauwjjzingen zullen door  het -
stuur  bijgestaan door  zijnen Waterbouwkun-
digen-Ambtenaar, geschieden op Zaterdag 
den 7 en g den 10 i e. k. telkens 
des voormiddags 10 ure, aanvangende aan 
de . zullende buitendien geen 
andere aanwjjzing plaats hebben. 

, den 21 Apri l 18'J2 
t Bestuur  voornoemd, 

A. , Voorzitter. 
T ï Secretaris-Ontvanger. 

e E  zal 

Aanbesteden: 
e levering van 185 kub. s 

, vri j  °P 
den wal te . 

n worden ingewacht 
vóór of op den 14J ° i e. k. 

, 22 Apri l 1898. 
J. , 

Hurgemeester. 
1). P. , 

Secretaris. 

Aanbesteding. 
 EN S 

der  gemeente T c. a. brengen hier-
mede ter  openbare kennis, dat door  hen op 
Zaterdag den 7 i aanstaande, des voormid-
dags ten 10 ure, in het openbaar  zal worden 
aanbesteed: 

e levering van 200  gewone 
Onderhoudsgrint. 

e levering zal in de maand  eerst-
komende moeten plaats hebben, op de los-

f ilaatsen die bjj  de aankomst der  Grint zul-
en worden aangewezen, nadat de Grint zal 

i zjjn goedgekeurd. 
c inschrjjvingsbiljetten zullen uiterlij k 

op bovenvermeld uur  ter  Secretarie bezorgd 
moeten zjjn. 

Alle kosten van haven-, lig-en meetgelden 
zjjn voor  rekening des aannemers, de levering 
moet geschieden geheel vrj j  op den wal. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
j ving per f 

Fjjnaart , den  Apri l 1892. 
Be Secretaris,  Burgemeester, 

W. A. . . VA N S Jz. 

. 
Op Woensdag 11 i e. k. 's morgens 

'.l'jiiur , in het Wapen van de Zijpe, aan 
de Schagerbrug van: 

t leveren van 2700 1 Grin d 
in 1892 en 1893, in de Zijpe. 

waarvan het bestek, 14 dagen te voren, zal 
ter  lezing liggen en a 2."i cents verkrijgbaar 
zjjn in bovengenoemd logement en ter secre-
tarie van de Zijpe te

. , . 
A. P. , Secretaris. 

t goedkoopste s 
van erinentateeiien zuiver  dichte Water-. 

, en Welputten, alsmede van lllolv n 
en s (voor  en Waterschappen), 
Vu i -krim i raggen , Paardek ribbon , -
tejceli*  eu Ter razxov l«eren, is by 

te Oud-Beierland. 

Aan den n weg zijn eenige 
goed gelegen N te 
koop, zeer  geschikt voor  den bouw vanhee-
renhuizen. 

Te bevragen bjj  den . Timmerman . 
VAN , te Ven/oo. 

30 Apri l 1892. E . '51 

 Aanbesteding. 
 en S 

van  zjjn voornemens op Zaterdag 
14 i 1892, des namiddags één uur, (locale 
tjjd ) in het openbaar  ten e 

aan te besteden: 
Bestek n°. <l. 

t maken van de Gebouwen en 
het uitvoeren van grond- en an-
dere werken voor het Pomp-
station en de priBe d'eau in de 

r  heide. 
Bestek en teekening liggen ter  inzage te 

E ter  Gemeente-Secretarie en te -
 ten kantore van den r  J . 

 en zjjn te bekomen tegen f2.50 
per  stel ter  drukkerj j  van E N J. J . 
TU  te E en bjj  den r  voor-
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal plaat» heb-
ben op g 10 i 1S92 des voormid-
dags na aankomst van den lokaaltrein ten 
10.38 (Greenwich-tjjd) te . 

e inschrjjvingsbiljetten kunnen tot het 
uur der  aanbesteding ten e worden 
ingeleverd. 

Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 
VAN . Burgemeester. 
J. . , Secretaris. 

Burgemeester  en Wethouders 
brengen bjj  deze ter  algemeene kennis, dat 
door  den d der  Gemeente is besloten de 
gelegenheid open te stellen tot het indie-
nen van F N G E N 
voor  den aankoop van de gezamen-
lijk e blokken bouwterrein op het Park 

T G "  te T of van 
gedeelten daarvan. 

Plattegrond-teekening van het terrein met 
opgave der  biokken en de voorwaarden van 
bebouwing zjjn op franco aanvrage kosteloos 
te verkrjjgen aan het bureau der Gemeente-
werken , terwjj l 
nadere inlichtingen worden verstrekt door  den 

r  der  Gemeentewerken. 
Xitmens Hurgemeester en Wethouders: 

 Secretaris, 
E . 

Complete n 

. E . G , 
. 

 A A L 22. 

n van - en Wandtegels, 
Vraag dessins ens. 

n van de . 

Exploitant van Steengroeven, 
. 

g / 29274. 
e  der  Gemeentelijke Gas-

fabriek te  is voornemens op g 
den 101" i 1892, des namiddags ten 2 ure, 
in het openbaar, ten e der  fabriek, 
aan te besteden: 

t maken van eene hoifundec-
rin g met bijkomende grondwer-
ken voor  eenen telescoop gas-
houder  , van 40 . diameter  op 
een terrein bij  de Gemeentelijke 
Gasfabriek. 

Bestek met teekening is tegen betaling 
van ƒ 1 te verkrjjgen ten e der  fa-
briek. 

Aanwjjzing op g 2 , namiddags 
ten 2 ure. 

n alle werkdagen van 's voor-
middags 10—12 uur, en 'snamiddags 2—4 
ure ten e van den Architect A. . 

, Boulevard N°. 10. 

J .  SZN. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
Overkappingen en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr., Amsterdam. 

S te

Staaf-, Plaat-, Band-, llaek- en "\-liter enz 

Steeds voorhanden 
B  JZE  in verschillende profielen en lengten. 

Vijle n en geseten staal uit de fabriek 
van Gebr.  &  Co. te Weenen, alsmede 

en . 
J. . B A C O N , 

. 
r  van Z. . den g 

van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag  geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

&  J. , 
N VAN 

E\ , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

t 
. 

J. W. N - Gouda, 
, , . 

Onbrandbaar — . 
s Attesten Prospectus gratis. 

E

-

-
en andere 

, 

voor , » 

, , enz. 

n N 
, 

Ti.  - Arnliem. 

_ ^ k en n van n voo  wetenschappelijk . 
d voo , - en e n 

met Zilver  1868, 1881, 1883 . Ten toons t.) 
e onderscheiding 1879. 

, , - en , enz. enz. 
, - en , , enz. enz. 
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e ondergetcekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-
veren . JPortliviirt-Conieii t in vaten van O ° 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prijzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
en zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

Contractanten der gemeente , t 1892, 
aan wien men alle orders en prjjsaanvragen gelieve te richten. 

t k t . . Ludw, , 

T ï Ac , Amsterdam, 
Prins e 14. 

Bepaling der  breekkracht, weerstand tegen doorbnjging van Profielijzer  en Slaafijzer, s enz. 
Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

.  k Stfline, , 
t . l 1 , A \ l>-t  i . V  in steeds gelijke uitstekende 

kwaliteit en <i j l l * t t ' . 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenige in die steensoort bestaande 
groeven van E E Y 

. 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland. 

e dn Progrès 35. 

.

e ondergcteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  PlictfclUhagraphle, 
ujjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van  Architecten 
du Bouwkundigen; op die voor  l'hetuxliif-v -
craphlr  voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
ijjn e «un  i, hiiii  voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op fraico aanvragegratistoegezonden. 

Gr. J. . 

 voo t en magazijnhonde

 iiüC*. 

van Staal of van t worden sinds 0 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
tieneraal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S $ C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz. enz. 

t 402 

. 
s 

EN 

N 
Systeem " 

i n e , : , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en n vloeren, Gangen, , 
Brug- cn , BetonfUnueeriugen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r . O. S C.Ozn., Beekstraat F G2 te Arnhem 

Ve  W. N W A L S t bij è. W. van ) & C"„  te . 

.?#en *U tegen eteehte en wnaréetaome 
 fftieaam hmril. (3) 

E G N " . 19. G 7  1892 

^ecWâ  v$ w% ol̂  e)> b e  5ïtit)fh c cï)iatS) ̂ ^et p 
r  F. W. VAN T JGz. 

Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentiön: 
Bureau van  Opmerker, t  Arnhem. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia J. , 
. E JONG  en PAU  J. . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vijselstnat  te Amsterdam , 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft aan dt-n 
l*-Secretaris, American , te Amsterdam., 

rXV'.W. ' 

 zes gulden  buitenland
 f%.

 10 

E
 Opmerker te 

Arnhem  t».
 Amsterdam. 

N V A N T . 

1 e. A l s gewoon li d is aangenomen de hee C. Th. 
. 

2e. A l s gewoon li d is doo  de n . G. Jan-
sen en C. W. Nijhoff d de hee . -
man en doo  het g als zoodanig aan-
genomen. 

3c. Volgens het doo  de n . E. Gugel, 
A . C. s en J. . de f ingediende en doo
het e t van g 
de  in 1891 doo  het Genootschap n -

n , zijn voo  geheele of gedeeltelijke g 
de volgende n aangewezen. 

a. p van een h o t el i n eene hoo fd-
s t a d: 

: o Apollo,  de hee . . k 
te . 

: o Sc/tets,  de hee W. van 
n te . 

b. p van een g e d e n k z u il v o o  een 
eeuwfees t: 

: o Scientia  Yincit,  de 
hee C. N . van Goo  te . 

c. O p m e t i ng v an e en d s ch 
: 

A l s g , hoewel het p niet aan 
de gestelde eischen voldoet, n motto .V. 

d. p van een S c h o u w: 
: o A. B.,  de hee l J. dc 

Jongh te . 

4e. n  van het motto .V (opmeting van 
een h ) t t het -
stuu f te geven tot het openen van den bij dit 

p n f en n den le-Se-
s in kennis te willen stellen. 

5e. t t de  in 1891 doo  het Genoot-
schap n n zal in het volgend num-
me n opgenomen. 

Namens het Bestuur: 
e , 
C. W. Nijhoff . 

A ET " 
97 le Vergadering van 4  1892. 

e , de hee . G. Jansen , t 
de . Onde de mededeelingen bevond zich 
o. a. het t de  in 1891 n -

, dat in zijn geheel d n en -
uit bleek dat de volgende n zijn toegekend: 

E en h o t el i n eene h o o f d s t a d; : motto 
„Apollo" , : motto „Schets." 

E en g e d e n k z u il v o o  een eeuwfees t; : 
motto „Scientia dogma vincit." 

E en o p m e t i ng van een h 
; voo g : motto „X" . 

E en S c h o u w; : motto „A . " 
e  deelde mede dat het  zich met 

het t had d en t den s 
den n . E. Gugel, A . C s en J. . de 

, die als n n , den dank 
de g voo  hunne bemoeiingen ove te 

. 
Een n van den n  van 

het Genootschap, den hee Jan , hield in dat 
deze meende het hem aangeboden p 
niet tc kunnen . 

e e a het d aan den 
hee C. W. . , s te Leiden, tot het 
houden zijne  aangekondigde . e hee
stelde het op hoogen , doo  het Genootschap -

a et Amicit ia" te zijn uitgenoodigd om eene -
t te houden.  wenschte zich echte in 

eene , waa de  steeds uit den 
d de  zaak op den d , niet op dit 

gebied te wagen, maa zich dezen avond mee be-
paald te n tot de t en de k 
en ten slotte het een cn ande te e te n 
ove  den invloed de  Gothiek op de e kunsten. 

e hee  wees , hoe in de beeldende kunsten, 
l , twee n elkaa bekampen , 

n o. a. een g d geeft de 
d tusschen de n A . C. Loffelt en jan 

Veth (Amsferdamseh Weekblad van 1 i 1 S92),>w3^ï3l£
de e en de e g met, " 
het k . p haalde l 

e e van a et Amicitia stelt zich alleen k vuu den inhoud van stukken, l me d  ii 
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bewijs dat een  de e school wel 
zee deugdelijk het schoone in het k van e 

s , het e l aan van de 
hee Jan Veth, n naa aanleiding van Jozef 

' t van Willem s (Nieuwe Gids, laatste 
. Van de t , begon 

 met na te gaan hoe in den beginne de d van 
hen, die zich met de g van n 
bezighielden, geheel in één hand was; hoe één n 
zoowel het t e als de n 
cn n die het . 

e studie de  schoone kunsten e zich toen 
nog geheel tot de s en de beoefening n 

d zelfs doo  de conciliën . n de 
13e eeuw n dc , aan het -

n van n , . n 
kende toen den teekenaa en den , illuminato

) en . s n t 
de n , en deze a doo  den 

 van n en n . 
Een enkele maal volgde men ook den -
stelden weg en volgde het k van den  na 
dat van den . n 1292 telt men tc s 
12, in 1300 15 . Evenals vele e 

, n zij meest in dezelfde t 
gevestigd: de c , die naa hen e 
des " d genoemd. Zij woonden in de 

t de s en , zoodat 
alle , die zich de g van het bock 
ten doel stelden, in dezelfde wijk gevonden . 

n 1383 was het n van n een 
k ambacht en n zij , die zich n 

wijdden, een gilde. e e s uit dien tijd 
in , n en k achtten het niet be-
neden zich n met hun kunst te . 
E n zich zelfs geheele families van , 

n  o. a. noemde de families Van Eijck 
en . t l de s bleef 
echte onbekend, daa slechts enkelen hunne n 
met hun naam . 

e zijne s a in het ate-
lie  van een  uit de 15e en 16e eeuw, be-

f den kunstenaa te midden zijne  hulpmiddelen 
en gaf een t van de wijze p deze zijn 

d . A l s een staaltje hoeveel moeite de 
n zich n om de beste n te ve
n voo  de g de , haalde

het d aan van Jean le e te , die, 
om zijn boek ove t te kunnen samen-
stellen , zich niet ontzag n naa de e steden 
van ë te maken, om, met de aldaa n in-
lichtingen een k te scheppen , dat aan volmaaktheid 
weinig te wenschen . Ove  de d 
de  met zooveel g samengestelde n laat 
zich , als men t dat het getijdeboek 
van Anna van e met 153 s betaald . 

t e misboek van den g van y 
kostte 4000 , l een deze boeken doo  den 

n eigenaa met 25000 s is betaald. 
 ging a ove  tot de g van den 

invloed de  Gothiek op de hedendaagsche kunst. n 
de e plaats e de hee  als zooda-
nig z Schwaabe", die de e e in 
de e " bij 1'Evangile de 1'Enfance" van 
Catulle . n de tweede plaats „ Walte , 
den scheppe van de boekjes s feast" en „the 

y of the L i l y and the . 
Ten e den  „Thomas , wiens 

geniale stempels in buitengewoon e was- en lakaf-
n aanwezig n en n  een le-

t gaf, en eindelijk „A . , in wiens 

n de hee  ons een blik liet slaan doo
de g van het l van den hee A . dc : 
„Gemeenschapskunst" (Nieuwe Gids, g , 

g hebbende op s laatste schep-
ping: „de stichting van . 

c wanden van het Gcnootschapslokaal n -
d met eene zee e en schoone -

meling n van de 7e tot het begin van 
de 17e eeuw (The illuminated books of the middle-
ages), in e e opgesteld.

g n  twee unica, doo . 
Acquoy te Leiden afgestaan en één k 

t van . van n te . -
volgens de n uit de n van t 
uit het m te , eene 

e g zegels van k -
boven s genoemd), die doo  de e Go-
thische  in zee hooge mate de aandacht 

, de s van Schwaabe, twee boekjes 
van Walte , een t boek van 1499 doo
den hee J. p afgestaan, n van oud-

e kunst naa g en eindelijk eene uit-
e g gipsafgietsels en s 

van Gothische n uit het -
museum te . 

Op h gebied n o. a. aanwezig platen 
uit de Graveurzcitung en Heraldische
(afbeeldingen uit de tentoonstelling te n 1882). 

e t den hee  dank voo  zijne 
hoogst e e cn de e kunst-
beschouwing, die n heeft . 

e t den wensch uit, dat de hee
 het Genootschap n met eene e 

zal willen n en t tevens tot den  het 
k om zijne e voo  het weekblad te willen 

afstaan. e hee  is e e d en 
houdt zich in het aandenken van het Genootschap aan-
bevolen. Op deze lezing volgde eenig debat, n 
o. a de n J. . Leliman, . de Jongh en W. 

t Cz. deelnamen. e hee Leliman t 
a nog het n van den hee Jan

als  te e en t den hee S. hulde 
voo  de uitstekende wijze, p deze e tal 
van n het Genootschap geleid had. a deelde 
de hee Leliman mede dat hij aan het Genootschap 
ten geschenke wilde geven eene g van het 
stadhuis te Leiden, wellicht t met het oog 
op de aanstaande e naa genoemde plaats. 

Al s gewoon li d d p d de hee C. 
Th. a en met algemeene stemmen als zoodanig 
aangenomen. e  deelde mede dat de kunst-
beschouwing van den hee W. , wegens het 

e , zou n uitgesteld, cn sloot, niets 
mee aan de e zijnde, de . 

(A . et A.) T E N . 

doo  J O N A S . (*) 
Toen ik , een paa maanden geleden, een bezoek 

t aan de kunstzaal van het , waa
het e k van n was tentoongesteld, 

d ik , behalve doo  het thans s e doek 
van dien , ook nog doo  iets s van geheel 

n d , g beschouwd van zee
weinig belang, maa wat mij toch aanleiding gaf, hie
in de g het d tot u te . t 
was de houding van het publiek tegenove het geëx-

e , die in 't bijzonde mijne aandacht . Wi j 
weten, dat het k van , a a vista, 
geen machtigen k op den toeschouwe maakt, 

(*) g gehouden in de vergadering van het Genootschap „Archi -
tectura et Amicitia "  op Woensdag t
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maa dat men zich t , doo  aandach-
tige g de , onde den k be-
gint te gevoelen van de gedachte in het pieuse n 
van den  ontstaan, die gedachte, zoo een-
voudig , zonde het minste effectbejag . 

t kan zijn, dat men niet mee gewoon is aan een-
voudig k van hedendaagsche , maa blijk -
baa hadden velen de  binnenkomenden eene geheel an-

e e , want duidelijk was -
ling te n op de goedige n van vele A m-

s , die, men kon het hun aanzien, maa
niet konden , waa dat mooie dan eigenlijk 
te vinden was. Zij stonden daa in , het 

k niet kunnende mooi vinden en niet e lee-
lij k noemen. Enkelen waagden het in de c 
zaal te : t gezegd, valt het mij niet 
meè, 't is zoo flets, zoo monotoon, het schijnt niet 
af; geen e , geen wijkende -

; zoo'n j heb ik nog nooit gezien" 
„Ja, zie je", was het , „dat is wel zoo, maa

daa zit nu juist het mooie in; ik geef je toe, dat het 
d flets is cn toen ik binnenkwam, dacht ik 

dat het aan mijne oogen lag, ik zag bijna niets; ik 
f ze eens uit, maa het heeft niet veel geholpen. 
 je t wel, dat dit juist de bedoeling van 

den schilde is geweest, want dat wazige is l vol-
gehouden." 

b je dat stuk van Willem du Tou  in  Amsterdam-
mer gelezen, — niet? X u, n kan je lezen m dit 

k juist zoo moet zijn en niet ; het is het 
, de e opvatting van een denkend 

, d aan een diepgevoelde studie van 
een h k feit. Ja, goed, goed, 
mooie , maa kon datzelfde nu niet wat dui-
delijke n ; hebben de oude s 
dan ook niet diep gevoeld en s d ; je 
moet toch beginnen met het te kunnen zien . . . . en 
wat dat stuk van u Tou , ik heb het niet ge-
lezen , maa dat zal wel in den geest zijn van de be-

g van Veth, die heb ik even ingekeken: n 
heet alles even mooi, alsof hie  een t k 
is . Och maa je moet ook s eens ; 
het zal mij benieuwen wat V . d. . in het Nieuws e
van t Och wat, V . d. , die vindt het k 
niets, maa dat moet je niet , die is nog van 
den ouden stempel en t niets van de e 

g onze jonge " — „ Z o o , hoe weet 
ge dat?" — „Ja dat zegt men." — Jawel, maa wie zijn 
die „men", zijn dat de jonge s niet zelf? En 
wat die oude stempel , als die wat beduidde, 
zou ook dit k niets d zijn, want misschien is 
e  ove  10 n wee een e stempel, en zoo 
zou men maa altijd nieuw en s dan gewoon moeten 
zijn; maa onzin, een k k zal altijd 
kunst blijven; doo  alle eeuwen heen zal s 

k zich staande houden, s alle nieuwe n 
en e stempels en als ik dit k nu j 

k Och wat", zei de ande „dat is heel wat 
, onmogelijk met elkande te . En 

denkt ge dan dat s k zoo maa dadelijk 
doo n d mooi gevonden? e d evenmin 
doo  zijne tijdgenooten , zoo zelfs dat, na zijn 
dood, zijn inboedel voo  schuld d " 

„N u ja", lachte de , „di t zal met de beste onze
s wel niet , maa in de 18e eeuw 

n e  ook nog geen dagbladen en weekbladen, die 
e maakten voo  de nieuwe , — en thans ? 

Nu hebben de hedendaagsche s mee kans hun 
m te n dan hun tijd t te zijn , want 

e t k en juist doo  hun eigen , 
altijd maa wee naa iets nieuws, iets s d 

 en dat is op den duu  toch niet vol te houden. n 
dan die d in de ! de eene s vindt het ge-

e goddelijk mooi, de e d leclijk; wat 
moeten wij e leeken nu ? wij n in het beetje 
kunstgevoel dat wij bezitten nog zoo heen en wee

, dat men k d t iets mooi 
of k tc vinden." 

e moeten wij , het publiek, wien het toch t 
aangeboden, het k nu n ? wij , die ons doo
de s moeten laten n ? t de kunst 
doo  dien , die als polemiek misschien wel inte-

t is, maa soms ook in een k schel-
den , k gebaat? , was het ant-

, want het gevolg n is, dat  dc belang-
stelling van het publiek t wakke geschud, zonde
welke de kunst nu eenmaal niet bestaan kan ". . .. 

m ik niet; de tentoonstelling d voo
dien dag gesloten en iede ging zijns weegs, maa ik 
dacht na ove  hetgeen ik d had ; de laatste -
den van den een en het d " van den ande
hadden mij . 

e in de kunst, m eigenlijk niet, als zij 
tot het goede doel kan leiden, de belangstelling van 
het publiek te . t is niet ; de e 
menigte moet nu eenmaal n gewezen op het-
geen zich doo e eigenschappen boven het alle-
daagsche t en dat is ook . n een koop-
stad als de onze, n de handelaa opgaat in -

g cn g en het jagen naa e 
n dikwijl s het egoïsme bij het individu tot den 

hoogsten p ; in een tijd bovendien, n de so-
ciale n al mee en mee op den d 
staan , uitsluitend g zoekende in de g 
van kapitaal tot , daa kan het wel niet s of de 

e gevoelens van den mensch n al mee en 
mee op den d n en t hoe 
lange hoe minde plaats toegekend aan de n in 
het maatschappelijk zieleleven als godsdienst, humani-
teit , kunst. Toch n e n gebouwd; 
toch t ontegenzeglijk veel aan liefdadigheid ge-
daan en toch t men algemeen n dat ook 
de kunst wee e is. n zou dus t 
kunnen opmaken dat juist het zieleleven tegen het ego 
van onzen tijd e is, als het niet was dat 
de n van dat zich mee e gemoeds-
leven aan bedenking g n en ook hie  niet 
eene — zij het ook eene voo  de bedoeling zee nood-
zakelijke — e ten g lag. 

s het vele bouwen van n t ons niet 
tot het bewijs, dat de godsdienstzin bij het volk -

e is, wél diit men dien zin wil aankwee-
ken en n dikwijl s geene n 

, en t soms alles in beweging t 
om het doel te . 

Zoo n dikwijl s in de kleine plaatsen van ons 
land e n gesticht, niet juist omdat zij 
bepaald s in eene e behoefte moeten 

, maa omdat men, doo  de gelegenheid zoo 
m mogelijk open te stellen, de e tot zich wi l 

, en wij moeten bekennen dat dit systeem met 
goed gevolg t toegepast doo  de mannen die aan 
het hoofd staan de , uitmuntend e 
kerkelijk e . Want, wannee deze g 
onjuist was en elke k zou haa ontstaan te danken 
hebben aan de behoefte, dan zou het in den n 
tij d n e aantal n getuigenis afleggen 
van den algemeenen godsdienstzin bij het volk, en het 

t toch k geen betoog dat juist deze 
tij d zich t doo e e van datgene 
wat aan het geloof ten g ligt. 

Ook voo  de weldadigheid moet e n ge-
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maakt cn ook dit geschiedt met goed gevolg. -
lectecren aan de huizen; het plaatsen van offerbussen 
op de meest in het oog loopende plaatsen; het oproe-
pen in de dagbladen en het openen van een algemeencn 
liefdadigheidsdag voor d naar  Vermogen" 
zijn allen goedgekozen middelen om den mensch te 
herinneren aan de noodlijdende broeders en zusters en 
zijne meewarigheid voor  hen in te roepen. 

Ook deze middelen treffen doel, en ofschoon het er 
nog verre van is dat, zelfs met de meest bescheiden 
eischen. ook maar  een van ons allen werkelijk liefda-
dig naar  vermogen kan worden genoemd, zal ook 
hier  het „frappez toujours"  niet tevergeefs zijn en lang-
zamerhand de menschen dwingen of liever  gewennen 
meer  aandacht te schenken aan iets, waarmede wij  ook 
zonder  opwekking moesten zijn vervuld en ook zeker 
meer  vervuld zouden zijn , als de dagelijksche beslom-
meringen van allerlei aard ons er  den tij d toe lieten. 
En dit laatste is ook volkomen van toepassing op mijn 
derden factor  voor  het gemoedsleven: de kunst. t 
is geen levensbehoefte en dus geen vraagstuk, waaraan 
men in den strij d om het bestaan gedwongen wordt 
de aandacht te wijden; vooral nu niet, nu het einde 
dezer  eeuw de overwinning viert van stoom enelectri-
citeit, waardoor  het grootst mogelijk materieel effect 
in den kortst mogelijken tij d wordt verkregen. 

r  dat snelle leven, dat ons dwingt om de telkens 
opnieuw opduikende vragen van den dag het oor  te 
leenen en ons in het gareel doet loopen van datgene 
wat men vooruitgang noemt, wordt de kunstzin bij  het 
volk gedrukt en zal de kunstenaar  zijn werk niet be-
grepen zien, omdat kunstzin, evenals religie, welda-
digheid enz., wil zij  niet door  bloedarmoede lijden aan 
verwording, door  krachtige opwekkende middelen moet 
worden gevoed. Toch kan de kunstenaar  zonder  het 
publiek niet leven en is dus waardeering van zijn werk 
een eerste voorwaarde voor  zijn bestaan. e waar-
deering is echter  niet op te dringen en kan niet worden 
afgevraagd, maar moet worden aangekweekt, aange-
kweekt door  hen, wier  maatschappelijke positie gedoogt 
ook aan iets anders te denken dan aan den god 
rijksdaalder , voor  wie dus de levensstrijd in de maat-
schappij  gemakkelijk is of niet bestaat. Op die menschen 
rust de moreele verplichting de maatschappij  in den 
ruimsten zin te verbeteren, niet juist door  het stoffelijke 
voorop te stellen en door  verdeeling van goederen een 
toch maar  tijdelijk e gelijkheid te scheppen, maar  ook, 
en dit in de eerste plaats, door  den zedelijken grond-
slag van het maatschappelijk gebouw als de eenig mo-
gelijke door  eene degelijke constructie te versterken. 
En dit vooropstellende, komen wij  er  vanzelf toe de 
kunst als een belangrijk onderdeel der  sociale quaestie te 
beschouwen, omdat zij  het volk verheft en veredelt en 
kunstzin, evenals godsdienstzin er. weldadigheidszin, uit-
sluitend behoort tot het geestelijk leven, waarbij  het 
beter-ik van den mensch op den voorgrond komt, 
weldadig en verwarmend werkend op het individu en 
bijgevolg ook op de gansche maatschappij. 

r  die daartoe in de gelegenheid is, moet dus 
zijn steentje bijdragen om den nog altij d sluimerenden 
kunstzin bij  het groote publiek wakker  te schudden 
en dat dit met volharding kan geschieden, leeren ons 
zoowel de schilder- als de toonkunst, de beide kunsten 
waarvan men met grond kan getuigen dat zij , althans 
wat algemeene belangstelling betreft, vooruitgaande zijn. 
Toen eenige jaren geleden Joh. . Coenen de zoo-
genaamde klassieke concerten in het Paleis voor  Volks-
vlij t invoerde, was er  bij  de leden (ik herinner  het mij 
nog goed) nog maar  bitter  weinig belangstelling voor 
de , aan de meesterwerken van oude 
en jongere toondichters gewijd. e balletten en de 

 Zondagavondmuziek vielen meer  in den smaak en 
j Zondagsmiddags mocht alleen van 1 — 2 uren voor  de 
 kleine schaar  belangstellenden klassieke muziek worden 
 gegeven. e concertavonden werden toen meer  be-
schouwd als een amusement, waarbij  gezellige kout 
onder  een glas bier  hoofdzaak was , dan wel om zuiver 
kunstgenot te schenken. e klassieke concerten, och 
men moest daarbij  zoo stil zitten en kon niet eens een 
wandelingetje door  de zaal maken", het was te stijf, te 

j vervelend. 
Coenen was er  echter  de man niet naar, zich naar 

dat wanbegrip te schikken, maar  volhardde erin „d e 
parels voor  de zwijnen te gooien", en het moet tot zijn 
eer  gezegd, zijne volharding bracht hem eindelijk het 
schoone resultaat, dat de klassieke concerten niet al-
leen burgerrecht verkregen, maar  hier  zelfs onmisbaar 
werden, zóó zelfs, dat men nu, na langen strijd , den man, 
die door  zijn energiek doorzetten, de overwinning be-
haalde op het drieste, kunstlooze publiek, die de klas-
sieke muziek invoerde en populair  maakte, niet meer 
goed genoeg acht de executanten te leiden en een an-
der de vruchten t plukken van het grootendeels door 
hem gezaaide. 

Van gelijke volharding getuigt ook de oprichting en 
de instandhouding van het Concertgebouw en het glo-
rieus bestaan van de Wagnervereeniging. 

e j  tot bevordering der  Toonkunst, een 
deftige en uit den aard der  zaak conservatieve maat-
schappij, kantte zich ongeveer  10 jaren geleden nog 
sterk tegen de nieuwe Wagneriaansche richting , een 
fout, die ten nadeele der j  zelve uitliep, 
want daardoor  ontstond scheuring en als consequent 
gevolg, de oprichting der  Wagnervereeniging, die, 
door  een kundig, energiek man geleid, weldra een on-
gekend succes bereikte. Vóór tien jaren liet Wagner 
het Amsterdamsche publiek nog koud en nu, dank zij 
de wilskracht van één vereerder, is men het vrijwel al-
gemeen eens, dat van alle concerten, die hier  worden 
gegeven, die in de Wagnervereeniging de meeste be-
teekenis hebben, het meeste kunstgenot schenken, en 
is het aantal aanvragen om te mogen medewerken zoo 
verbazend groot, dat bekwame dilettant-zangers en zan-
geressen sinds jaren als candidaat op de daarvoor  be-
stemde lijst op plaatsing staan te wachten. Zoo heeft 
dus Verhulst, de groote tegenstander  van de Wagner-
muziek, juist door  zijne negeering daarvan, de meest 
denkbare reclame voor  die richtin g gemaakt en is dus 
juist hij  als de onwillekeurige oorzaak van de heden-
daagsche Wagnervereering te beschouwen, iets wat 
wel niet in zijne bedoeling zal hebben gelegen. j 
begon met af te breken, wat — althans voor  het pu-
bliek — nog niet was opgebouwd; liet zich kennen als 
tegenstander  van eene richting , die nog niet algemeen 
bekend was, waarover  het publiek dus geen oordeel 
kon vellen, en meer  was niet noodig om de nieuws-
gierigheid en de zucht naar  kennismaking bij  datzelfde 
publiek te prikkelen. e belangstelling werd weldra 
algemeen en . Viotta ruimschoots in de gelegenheid 
gesteld, de schoonheid van „d e nieuwe richting"  op 
de meest onbekrompen wijze aan het publiek te toonen. 

. 
Op de door  de Vereeniging B o u w k u n st en 

V r i e n d s c h ap te m uitgeschreven prijsvra -
gen zijn onder  onderstaande motto's de navolgende ant-
woorden ingekomen, als: 

A . Ontwerp van een . 
1. Bellevue. 4. Jongeling met anker. 
2. E. G. B. 5. 11 Juli . 
3. . . en J. 6. e lek. 
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12. Frarr a o poverta. 
13. Trois fontaines. 
14. Twee in cirkel. 
15. Wapen. 

7. o mori. 
8. Nil desperandum. 
9. Prosit. 

10. Silhouette. 
11. Tollens. 
B. Ontwerp van een . 
1. A . B. 9. Proeve. 
2. Agatha. 10. . 
3. Elka. 11. Vereeniging. 
4. Flora. 12. Wilhelmina. 
5. . 13. X (portefeuille). 
6. m Grünewald ist 14. X (rol). 

. 
7. . 15. . 
8. . 16. Zwart op Wit . 

G TOT G T 
TE . 

Vergadering van  April
Bij  de opening deelde de Voorzitter  mede dat ingekomen 

waren de volgende stukken: 
 Eene dankbetuiging van de g 

«Eendracht en Nut"  alhier  voor  de ruime geldelijke bijdrage 
ten behoeve van den te houden wedstrijd tusschen huisschil-
dersknechts. 

t jaarverslag van het m van Oudheden te Gro-
ningen, welk verslag in de bibliotheek zal geplaatst worden. 

 Nadere programma's, enz. voor  het te houden ambachts-
cxamen te 's Gravenhage, toegezonden van wege «Arti et -
triae"  aldaar. 

Als nieuwe leden werden voorgesteld de heeren . Bekkering 
en . de , die beide met algemeene stemmen werden 
aangenomen. 

Terwij l een paar  vragen nog niet beantwoord konden worden, 
was dit wel het geval met de vraag: «Wat is de beste en 
goedkoopste constructie voor  eene paalfundeering onder  een 
steensmuur  van een gebouw?" e heer  Ph. s bracht 
hierover  rapport uit, namens de commissie voor  constructie-
leer. t rapport luidde in 't kort als volgt: e beste wijze 
van paalfundeeren voor  een steensmuur  is zeker, dat men de 
palen op afstanden van . 1 . inheit in  rijen, zoo-
danig, dat de voet van het metselwerk geheel door  de palen 
wordt ondersteund. t men nu deze palen van kespen 
voorzien, dan brengt men hierover  den fundeeringsvloer  met 
schuifribben aan, waarop verder  het metselwerk wordt ge-
plaatst, vooral zorgende, dat het houtwerk beneden den laag-
sten waterspiegel wordt geplaatst. e palen moeten recht van 
stuk zijn en zuiver  te lood worden ingeheid. e palen 
moeten worden afgekeurd. 

n kan ook aardbogen aanbrengen, die van kesp tot kesp 
reiken en heeft dan dit voordeel, dat men aanmerkelijk in 
materiaal — metselwerk — kan besparen, zonder  dat de 
constructie hieronder  lijdt . Eene andere wijze var. fundeeren 
is, dat men na kespen te hebben geplaatst, direct hierover 
aardwelven slaat, die men met zuiver  zand aanvult. Brengt 
men nu verder  over  deze bogen metselwerk aan, dan moet 
men ervoor  zorgen met deze welven niet te na bij  de hoeken 
te komen. 

e eerste wijze van fundeeren heeft dit voordeel, dat het 
geheel meer  geleidelijk draagt en meer  weerstand tegen ver-
schuiving kan bieden. n het algemeen wordt bij  paalfundee-
ringen de meest mogelijke zorg aanbevolen met het oog op 
mogelijke grondverschuivingen, enz. e zuinigheid moet hier 
in overeenstemming zijn met de groote verantwoordelijkheid 
van den ontwerper. 

Over  dit rapport ontspon zich een zeer  levendige discusie, 
voornamelijk over  den te nemen afstand tusschen de palen in 
verband met toepassing van gemetselde bogen. e Voorzitter 
e. a. durfden dien afstand gerust grooter  nemen, b. v. . 
zooals in Amsterdam, en bij  't toepassen van bogen veel grooter, 
daar  de tusschenstaande palen niets te dragen hadden, mits 
de kespen maar  stevig genoeg waren. 

e heer . Edzards liet een drietal monsters adamant zien, 
prijzen  en  de . franco Amsterdam. n de werk-
plaats van den heer  Wachtendorf kon men zich verder  over-
tuigen van den uitslag der  hiermee genomen proeven. 

Vervolgens reikte de Voorzitter  den heer  A. van Etmpt, als 
prijswinnaar  der  onlangs uitgeschreven prijsvraag, den prij s 
ad  met een diploma der  Vereeniging over, onder  het uit-
spreken van een hartelijken gelukwcnsch. Na applaus der aan-
wezigen, bedankte de heer  Van Elmpt voor  de hem toege-
kende onderscheiding. e heer  E. Garrcls, premiewinnaar 
was niet tegenwoordig; hem zal de premie  met diploma 
worden toegezonden. 

t Bestuur  stelde daarna voor, uit een drietal onderwer-
pen eene keuze te doen voor  een volgende prijsvraag. Op 

verzoek van den heer  A. van Elmpt werd er  nog aan toege-
voegd een poortje voor  een of andere stichting. 

Uit de vier  onderwerpen: een rustieke brug, een kiosk, een 
omheining met inrijhek voor  eene villa en een poortje voor 
een gesticht, werd met eene kleine meerderheid het eerste 
gekozen. 

e kunstbeschouwing van e Architectur  der  Neuzeit" 
bleef om het late uur  achterwege. Aan den wand hingen 
eenige platen uit e Architect"  ter  bezichtiging. 

e heer  N. a bracht een nieuw artikel ter  tafel, nam. 
vitrit , dienende voor  lambrizeeringen, enz. bij  wijze van tegels. t 
is in 't wit en zwart verkrijgbaar , resp a ƒ 5 cn ƒ6 de . 

e heer . Edzards liet nog een nieuwen ventilator  voor  kamers, 
enz. zien, welke zeer  eenvoudig cn doelmatig scheen. e kleinste 
soort . middel!.) kwam op  en de grootste . 
middelt) op ƒ

Na den leden een warmen cn voordeeligen zomer gewenscht 
te hebben, sloot de Voorzitter  deze bijeenkomst. 

e volgende vergadering zal worden gehouden in September. 

J TOT G . 
: N EN . 

Vergadering van  April
Waren de vorige bijeenkomsten door  tal van leden bezocht, 

de  vergadering spande dc kroon. Een veertigtal leden 
was naar  het gewone vergaderlokaal gekomen om, na de ge-
wone bijeenkomst, deel te nemen aan de huishoudelijke of 
feestelijke vergadering, die het eerstdaags te vieren vijftigjari g 
bestaan der j  tot grondslag had. e Feestcommissie, 
in een der  vorige vergaderingen benoemd, had de zaal toepas-
selijk versierd door  het aanbrengen van schoone geschilderde 
cartouches, prijkende met de namen k de , Jacob 
van Campen. Vredeman de Vries en n de , terwij l 
de namen Praktijk , Theorie, Aesthetica en Constructie, even-
eens op cartouches geschilderd, rondom het vaandel der  Af-
deeling te vinden waren. Als hulde aan de j  had 
het Bestuur  der  Afdeeling de uitgave »Oude gebouwen"  langs 
de wanden tentoongesteld. 

Nadat het vele schoone in oogenschouw was genomen, opende 
de Voorzitter  de vergadering, werden de notulen gelezen, de 
programma's voor  de vereeniging «Arti et "  tot het 
afleggen van proeven van bekwaamheid voor  handwerkslieden 
rondgedeeld en daarna vraag  van het hoofdbestuur, over 
houten parketvloeren, behandeld. 

e rapporteur, de heer  G. v. , gaf een uitvoerig over-
zicht van de wijze van leggen van verschillende parketvloeren 
en was door  ondervinding tot de overtuiging gekomen dat 
goede ventilatie onder  de vloeren een eerste vereischte is, 
voornamelijk bij  parketvloeren, diegelijkgronds worden aange-
bracht. e geldt voor  de z. g. pari|uets-tapis. Worden 
die voor  eene bovenverdieping gekozen, dan zal, zooals bekend, 
is, minder  gevaar  voor  optrekken van vocht bestaan, en dus 
het loslaten van de opgelijmde deelen tot een minimum beperkt 
worden. 

Voor  het reinigen van parketvloeren, die niet gelijmd maar 
met veeren in elkander  gewerkt zijn, gebruikt men om het 
eerste vuil weg te nemen een warme, zuivere zeepsop zonder 
soda; boent vervolgens den vloer  op met een mengsel, gekookt 
van . gele was, '/, . witte was, 5 liter  water, i-igram 
potasch en '/, liter  spiritus. Nadat dit mengsel met een zwaren 
borstel in den vloer  is gewreven, wordt, na herborstelen, de 
vloer  met een schoonen wollen lap nageboend. 

t schoonmaken van parquet-tapis-vloeren geschiedt door 
lappen en borstels in terpentijn te drenken en stevig in den 
vloer  te wrijven, om vervolgens het geheel op te boenen met 
gele was, aangemaakt met terpentijn. 

a werd behandeld de vraag uit de brievenbus, luidende: 
«Wat verdient de voorkeur  bij  toepassing van een pannedak 

met beschieting: 
a. de tengels aan te brengen op eiken naad of om den ander; 
b. bestaat er  bezwaar  om de tengels op beide delen vast 

te spijkeren, dus aan weerszijden van den naad: 
e. wat heeft de ondervinding omtrent a en b geleerd?" 

t antwoord, mede door  den heer  Van l namens eene 
commissie uitgebracht, meldde voor  sub a, dat tengels op 
iederen naad vereischt worden, daar  zij  anders wel weggelaten 
kunnen worden omdat het doel: afvoer  van water  door  de naden 
niet bereikt wordt. Aangaande sub b moet aangenomen 
worden dat droge delen gebruikt worden, dus het z. g. over-
en-weer-spijkeren geen schade doet; trouwens doet een tengel, 
op ééne deel gespijkerd, geen nut, daar  de tengel zal kromtrek-
ken en dus het water  in de naden der  delen zal dringen. 

Als prijsvraag voor  werd volgens uitgeschreven:
stoombrandspuithuis wet bewaarderswoning. Als mededin-
gers worden uitgenoodigd alle bouwkundigen, in d 
woonachtig. e eerste prij s bedraagt  de tweede /
beide met het getuigschrift der  Afdeeling. 

a kwam aan de orde de keus voor  een zomeruitstapje; 
het bezoeken van Amsterdam tijdens het Congres der -
schappij, in de vorige vergadering bepaald, kon geen algemeene 
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sympathie verwekken, waarom het Bestuur n met Enk-
huizen en Antwerpen voorstelde. e plaats werd 
gekozen. 

Nadat nog een drietal nieuwe leden was aangenomen, ver-
gastte de heer  J. van . die als kunst- en decoratieschilder 
alhier  een goeden naam heeft, de leden op een uitstapje naar 
Parijs en Pompeji. r  keurige lichtbeelden liet hij  ons een 
aangename reis maken, waarbij  de heer  Jesse als gids mede-
ging. Van elk stadsgezicht werd eene beschrijving gegeven. 

t welverdiend applaus op de verrichtingen van den heer 
Van m en op de daarbij  passende uitleggingen van den heer 
Jesse, was zeker  welverdiend. 

a werd de vergadering gesloten om haar  na eene kleine 
pauze weder te openen. 

e Voorzitter, de heer  C. . van , stond van zijn zetel 
op en zeide o. m. dat hij  overtuigd was dat de leden feestelijk 
gestemd waren om het halve eeuwfeest der j  lot 
bevordering der t te vieren. Spreker  zou zich van 
eene beschrijving der levensgeschiedenis van de j  op 
dit oogenblik onthouden, daar hij  dan zou moeten wijzen op 
al hetgeen door de j  in die  jaren was tot 
stand gebracht; hij  wenschte alleen in herinnering te brengen 
dat dc j  werd opgericht in  op initiatief van 
een twaalftal wakkere mannen. 

Op r  had de eerste samenkomst plaats, op 
 Januari  de goedkeuring van het reglement, op

Februari  de benoeming van een Bestuur, en op
r  de eerste algemeene vergadering. 

Aan wat stormen werd in die halve eeuw niet krachtig het 
hoofd geboden, de vele plaatwerken, door  haar  uitgegeven, het 
woord, door  haar  tot de buitenwereld gevoerd, toonen van werk-
kracht en onverdroten energie. 

Wanneer de waarde van dit alles erkend wordt, dan moeten 
wij  hoogachting voorde j  krijgen, want in dit alles 
treedt zij  met ons in dc gelederen voor  de beoefening en be-
vordering van een kunst, welke wij  liefhebben. e kunst, 
ons kind. onze , ze is de edelste onder de kunsten. 

Bezield met die gedachten, vieren wij  heden het gouden 
feest onzer . e het waar  zijn dat de mensch na 
een leeftijd van  jaar  den terugweg gaat, dus bergaf, — wij 
wenschen voor de j  dat zij  bergopwaarts en immer 
hooger  moge gaan om indiehooge, reine lucht nog krachtiger 
te worden. 

Welnu, . , vervolgde de Voorzitter, laat ons met dien 
wensch in 'thart , bij  onze feestviering vervuld zijn: met dank-
baarheid en voldoening over het verleden, tevredenheid in het 
tegenwoordige, vol moed en vertrouwen voor de toekomst. 

r  wordt onze feeststemming verhoogd en noodig ik u 
allen uit ons feest te openen door  staande met mij  aan te 
heffen: g leve de j tot bevordering der 
Bouwkunst". 

't Behoeft nauwlijks gezegd, dat een daverend g zal ze 
leven', op de bezielende en krachtige woorden van den Voor-
zitter  volgde. 

e heer l bracht daarna, als lid van het , 
aan dc Afdeeling den dank van dit Bestuur  over. 

j  achtte zich gelukkig het feit te kunnen constateeren , 
dat s Afdeeling onder  hare zusteren in de eerste gelederen 
stond en gaf de verzekering dat n der j  meest 
beminde dochter  was. 

e Voorzitter  vervolgde met een toost uit te brengen op de 
Beschermvrouw, . . de , waarop het «Wien 
Neerland's bloed"  begeleid door  piano-muziek, werd gezongen. 

Tusschen de verschillende toosten in, werden door  de jongere 
leden onderscheidene voordrachten ten beste gegeven. Velen 
daarvan werden op kranige wijze ten gehoore gebracht en met 
groot genoegen aangehoord. 

Een welverdiend woord van hulde aan de Feestcommissie 
mag niet ontbreken. Zij  toch heeft zoowel voor  geestelijk als 
lichamelijk genot uitstekend zorggedragen. 

. 
— n t is tijdelijk belast: met 

de waarneming der  betrekking van adsp.-
ingenieur bij  den Waterstaat en 's lands 
burg. openb. werken, de civ.-ingenieur  A. 
J. J. van . Btnotma: Bij  den wa-
terstaat: tot opzichter  ie kl,de opz.  e kl. 
B. W. van de ; tot opzichter  kl., 
de opzichters  kl. A. . Wiessner en J. 

 Slcebos; tot opzichter  kl. A. -
boom en J. , en de tijdelijk e opz. 

. E. , J. A. den , W. F. 
. Cramer en . C. van Bergen. 

g na middernacht sloot de Voorzitter  de laatste vergade-
ring van het seizoen, eene vergadering, die lang in herinnering 
zal blijven en getuigt van de goede verstandhouding der  leden 
onderling. 

G . 

Vergadering van

Na lezing en goedkeuring der  notulen van de vorige bijeen-
komst opende de Voorzitter  de vergadering en stelde de leden 
in kennis met het rapport der  Jury omtrent de in het vorige 
jaar  door de Afd. uitgeschreven prijsvraag voor het leveren 
van ontwerpen van een Post- en Telegraafkantoor  met ver-
eenigden dienst. 

t bleek dat aan het ontwerp van den heer  S. B. Gelders 
te n de prij s en aan het ontwerp, ingezonden door 
den heer  A. de Groot te Bergum, de premie was toegekend ; 
terwij l een tweede ontwerp, eveneens door  den heer e Groot 
ingezonden, loffelijk vermeld werd. 

e verschillende plannen waren in de vergaderzaal tentoon-
gesteld en werden door  de aanwezigen met belangstelling be-
zichtigd. 

l moet worden erkend dat door  de inzenders met veel 
ambitie voor  deze prijsvraag is gearbeid, was het werk van 
verscheidene plannen beneden het middelmatige; ook in het 
rapport der  Jury, waarin elk plan op uitvoerige wijze afzon-
derlij k is beoordeeld, wordt erop gewezen dat het gegeven 
onderwerp voor de deelnemers over  't algemeen te zwaar was. 

Alsnu wordt aan de orde gesteld de behandeling der  door 
de Commissien ingezonden antwoorden op de door de -
schappij  tot bevordering van Bouwkunst gestelde vragen. 

Omtrent vraag  wordt gezegd dat het creosoteeren van 
hout aanbeveling verdient voor  onderdekken van bruggen, be-
schoeiingen, fundeeringen boven den waterstand enz.; bij  on-
dervinding is gebleken dat gecreosoteerde dwarsliggers voor 
spoorwegen, veel langer' dienst kunnen doen: van de dwars-
liggers,  a. voor  jaren gelegd, zijn nu nog  ° u aanwezig 
en de afgekeurde hebben daarna ruim  jaren dienst gedaan, 
voor  beschoeiingen. Bij  het creosoteeren wordt echter  als eisch 
gesteld dat het hout zoo droog mogelijk zij  en dat het werk 
wordt verricht onder  strenge controle van de directie. 

t antwoord op vraag X luidt gunstig voor het hier-te-
landc vervaardigde zink. 

t antwoord op vraag V  lokte nog al discussie uit omtrent 
het onderhoud der  vloeren; vrij  algemeen was men van oor-
deel dat het schoonhouden met water  voor  parketvloeren is af 
te keuren. 

Ten slotte wordt door  den Voorzitter  met een passend woord 
den prij s en de premie aan de bekroonden uitgereikt, waarop de 
vergadering werd gesloten. 

E . 
. e r  van Waterstaat heeft aan den 

rijksbouwmeester  C. . Peters opgedragen plannen te ontwer-
pen voor een nieuw stationsgebouw te Nijmegen. Voor het 
maken van deze plannen is eene som van ƒ  uitgetrokken. 

. e heer  Jhr. J. F. C. de Pesters, eerstaanwezend 
ambtenaar, chef der  ie afdeeling van den dienst van tractie 
een materieel der j  tot exploitatie van Staatsspoor-
wegen, herdacht j.1. Zaterdag den dag, waarop hij  jaar 
geleden bij  genoemde j in dienst trad. 

. Van de ingezonden ontwerpen voor  de in het 
jaar  door de Afd. n uitgeschreven prijsvraag 
zijn bekroond: de heer S. B. Gelders te n met den 
prij s en de heer  A. . de Groot te Bergum met de premie. 

. 

VACANT E . 
— Opzichter-teekenaar  voor on-

geveer  maanden, bekend met ijzercon-
structie. Salaris f  's maands. Adres 
lett. SV., Alg. Adv.-bur. A. de la r  Azn., 
Amsterdam. (Zit advert, in

Complete n 

. E. O G , 
. 

Bouwkunde. 
Een net , in timmeren 

 bedreven, titans t«>«»l*«"imui - op een be-
langrijk werk, zoekt door  oplevering van 
het gebouw weder  plaatsing. g salaris 
 geen vereischte. Fr. br. onder  n°. 25(i Boek-
handel A , . 

. 

. 
Gevraagd voor  den duur  van ongeveer  ',l 

maanden een Opasionter-Teelce-
ï i i ia i '  bekeml met ijzerconstructie. 
Bezoldiging ƒ 85.— 's maands. 

Br. fr. lett. S. V. ah Alg. Adv. Bureau 
iA. E A  AZN. , . 
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 en S 
van  zjjn voornemens op Zaterdag 
14 i 1892, des namiddags één nor, (locale 
tjjd ) in het openbaar  ten e 

aan te besteden: 
Bestek n». 1. 

t maken van de Gebouwen en 
het uitvoeren van grond- en an-
dere werken voor het Pomp-
station en de prise d'eau in de 

r  heide. 
Bestek en teekening liggen ter  inzage te 

E ter  Gemeente-Secretarie en te -
 ten kantore van den r J. 

 en zjjn te bekomen tegen /2.50 
per  stel ter  drukkerj j  van E . J. 
TU  te E en bij  den r  voor-
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal plaats heb-
ben op Woensdag i 1892 (en niet op 

g 10 , zooals in de vorige adver-
tentie is aangekondigd), dea voormiddags, 
na aankomst van den locaaltrein ten 10.3S 
(Greenwich-tjjd) te . 

e inschrjjvingsbiljetten kunnen tot het 
uur der  aanbesteding ten e worden 
ingeleverd. 

Burgemeester  en AVethouders voornoemd, 
VAN . Burgemeester. 
J. . , Secretaris. 

Aanbesteding. 
e architecten G. .1. VAN T en C. 

. G. , te , zullen op 
g 12 i 1892. des voormiddags ten 

11 ure, in het Centraalgebouw aldaar  in het 
openbaar  aanuestcden: 

t afbreken van het perceel ge-
naamd t Oog in 'tZeil" , op 
den hoek van de e en 
het n te Arnhem 
en het aldaar  opbouwen van 
een koffiehuis met bovenwoning. 

e teekeningen liggen ter  visie in het be-
stedingslokaal, terwjj l aanwjjzing in loco 
wordt gegeven op g 10 i 1892, des 
voormiddags ten 11 ure. 

Bestekken zjjn verkrjjgbaar , ad 50 cents, 
ten kantore der architecten, Bakkerstraat 70, 
waar tevens de noodige inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

g 
OP 

g 31 i , 
N T 

Timmerhuis te Botterdam, 
naar  de levering van 

G e g o t e n n 

, n 
en toebehooren, tot een gezamenlijk 
gewicht van 501101 . 

e voorwaarden liggen, op de gewone 
i dagen en uren, ter  lezing op het bureau voor 
' de Plaatseljjke Werken enz. in het Timmer-
huis en zijn, met de daarbij  behoorende tee-
keningen, tegen betaling van ƒ0.50, ver-
krjjgbaar  bij  Wed. P. VAN E 
EN  Boekdrukkers aan den n 
n«. 73. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Op g den 24"*" i 1892, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , 
van: 

Bestek N°. 577. 
t maken van eene goederen-
loods voor  opslag van aan de 
Ned. Bank verpande goederen, 
met brjbehoorende werken op 
het station . 

Begrooting / 25800. . 
e besteding geschiedt volgens §  van 

het bestek. 
t bestek ligt van den " i 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 
e n en aan het bureau van den 

r  Sectie- r . J. E SONNA E 
te N en is op franco aanvraag (per  brief) 
aan genoemd Centraalbureau t van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van fOJbO. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) cn 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 17*" i 1892 des middags te twaalf ure 
(West  tijd). 

, den 29""  Apri l 1S92. 

e n 
- . 

Op g den 16d i 1892 des namid-
dags ten 2 ure, (Greenwichtjjd) zal in het 
Centraal Personenstation te  in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse 
(ingang vestibule) worden aanbesteed volgens 
bestek N". 521: 

t ophoogen en verbroeden van 
het noordwestelijk gedeelte van 
het stationsemplacement -
lem en het aldaar  leggen van 
sporen en wissels. 

Begrooting ƒ2600. 
t bestek is tegen betaling van /1.— 

verkrjjgbaar  aan het Centraal Administra-
tiegebouw der j  aan het -
bak te  bij  den Portier, of op 
franco aanvraag met toezending van het 
bedrag aan het bureau Weg en Werken, ka-
mer  154. 

Aanwjjzing wordt gedaan als in het be-
stek is vermeld. 

E . 

. SU Y , 
N VAN 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheen»). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 
. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Ph* t* l l (h»gr>| ih le , 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
graphic voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
ijjn e  voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aauvragegratistoegezonden. 

C3-. J. . 

g tegen , 

. , 
A \ l i i : n . 

levert pasklaar  gekyaoiseerd (rot- en zwamvrij) 
, Schuttingen, 

, , 
Vloerribben enz. enz. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 
Catalogussen. Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. Ot. T Jr., Amsterdam. 

 van Staal ol van t worden sinds 1860 onder 
| garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 
i , . 

Generaal Agent voor  Nederland en  T. G. T Jr., . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S <$ C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz. enz. 
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L 22 

n van - en 
Vraag dessins enz. 

E E
van werken in zink on andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van 12.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus vun ornamenten m lood 

en zink. 
2'. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balusters en balusters 
met zinken ornament. 

3'. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bjj  bestellingen van m.':istens/30.—wor-

den de twee gulden gerestitueerd. 

F . W. B E A A T . 

i n e , : , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en , Gangen, , 
Brug- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve m"n zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  <J en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F  te Ankm 
 W. PATON . 

t 402 
. 

O A . - F t . É ' S 

voor  het oppersen, flltreeren en verdoe-
len van water  in gebouwen ter  vervanging 
van de hoogwaterreservoirs. 

S . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
S Weegwerktuigen. 

N voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Yrann iirij-'"  en referentie*. (4) 

J . W . N - Gouda. 
, , . 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospectus gratis. 

 vA> 

-

en andere 

, 

, , 

, , era. 

^  m m w- n N 
. 

e ondergeteekenden hebben de eer  te berichten, dat zjj  le-
veren . t in vaten van O k" 
en in zakken van 50 . op strengste keur  aan de laagste 
prjjzen uit den voorraad te  of rechtstreeks van de 
fabriek per  spoor  of per  schip, en voor  den verkoop in Nederland 
cn zjjne n tot Vertegenwoordigers zjjn aangesteld de . 

 & . , , 
Contractanten der gemeente , t 1892, 
aan wien men alle orders en prjjsaanvragen gelieve te richten. 

t k t , , Ludwe . 
N i e u w ! s c o m p l e et s l e c h ts f 2 . 5 0. N i e u w ! 

G 
en . 

J. . B A C O N , 
. 

r  van Z. . den g 
van Pruissen en n . 
r  dan 5000 toestellen aller  stelsels in werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag gratis geleverd. 

 lieferenzen. 
Agenten voor  elke provincie ge-

vraagd. 

| J T . P. J A N S E , 
t 364 

, 
! levert alle , speci-
aal Zweedscli en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-

WWWm w m^m *er  ™ w mmrm  V W  -w — »— den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 

als voorbereiding voor  het Vakteekenen,
door  e.  SVHO  Architect en r r  Onderwjjs te Tiet. r->« »»»nt voor  Nederland en n 

t belangrjjke werk is o. a. zeer  aanbevolen door 
t Bouwkundig"  Weekblad 

en de : 
S. A Az., r  van de Ambachtsschool te

. . G. , r  der . B. School te /ntphen. 
J. A. , r . O. teekenen te 's Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zieolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. f. bevat 200 bladgelen tekst,  ̂ f^Wf ötdrnkt Ü 5. W. f  dff Wie) & C , t. . 
platen en O figuren tusschen den tekst, en kost slechts /2.50. Uitgave van . b te Jtel. l j  a. w v»u uci 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zink werkers, Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van (jranietgroeven te , , 

,  en . 

Steenhouwerijen, Zaag- en Slijperijen, 
te T en . 

welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

E G N " . 20. G 14  1892 

T 
*uam>t\tmn 

r  F. \V. V A N T JGz. 
Adres voor e en Administrati e van het Weekblad en advert eniitïn: 

Uureau van  Opmerker, t  Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia ]. . 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e betredende, te adresseeren 

Vijzelstraat  te Amsterdam, 
en al, wat de Administrati e van het Genootschap betreft aan den 

l" e-Secretaiis, American , te Amsterdam., 

T  per  3 maanden of'  wel, b'j  vooruitbetalingen 
franco toezending, :es gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 
Postunie)  en Nederlandsch-lndie —, beiden bij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den r  respond ent . G .  CZN., Boek-
handelaar te Amsterdam. 

T 
A ET A 

N 1891 N . 
Aan 

Heeren Bcstuurdcrcn van liet Genootschap 
..Architectura et Amicitia". 
e het , ons doo  u geschonken, 

om de n te n op de , 
welke doo  het Genootschap voo  het jaa  1891 zijn 

, hebben wij de ee 11 j onze be-
vinding mede te deelen. 

Op de ic algemeene : E en h o t el i n 
i n een h o o f d s t a d, zijn ingekomen vijf n , 
met de motto's: A. />'. C., Apollo,  Schets, 

 A. S. 
Wi j kunnen ze in twee n , al 

naa gelang de e gebouwen den hoofd-
toegang in het midden d. i . aan den hoek van het 
plein hebben (wat naa onze meening de betere op-
lossing is), of wel dien hoofdtoegang in het midden 
van een de  vleugels ,*  i . c. van den pleingevel . 

Tot de e t n de 3 n 
A. B. C., Schets en  A. S. 

A. B. C. . t p t 
zich doo  een ingewikkelde . Gezocht 
zijn de e n de -
ken — , ontbijt-, - en leeszaal — 

 de k de c niet weinig 
t geschaad. 

n het n is de toegang tot de lokalen voo
den dienst, doo  de e bestemd voo  de -

n , niet . 
Ook de toegangen doo  middel van de diensttrappen 

aan de binnenplaats zijn . e gangen zijn 
niet t ,  en
wat ; ook zijn de afmetingen van de hoofdkeuken 
in g tot de spoelkeuken wat . 

n zijn de s en dc s 
voo n veel te klein . Bergplaatsen 
voo  zilve  en n zijn slecht gelegen. 

e ingang van het hotel op den hoek is goed ge-
dacht, maa de e t doo  de p benadeeld. 

Een goede g tusschen de hoofdlokalen van 

het e t ten eencnmale. Ook op deze 
g is de toegang tot de n -

pen. e eetzaal is goed gelegen, maa te . e 
gangen zijn onvoldoende . Ook is het een 

, dat lees- en l geen e toegangen 
hebben. e afstand van de keuken tot de ontbijtzaal 
is te ; n en , vlak voo  de 
eetzaal, zijn ongunstig . 

n de beide bovenverdiepingen laat de m van 
gangen en s te wenschen ; de dienst-

n zijn slecht gelegen en slecht toegankelijk; de 
afmetingen van sommige s zijn . 

. Onde dc vele n welke dit 
p uit een f oogpunt aankleven, is wel 

een de , dat zoowel de n als 
dc n op gewapende binten moeten -
ten , wat bij een spanning van  12 mete nog al 
wat zeggen wil. t e deel van het hotel 
zweeft in de lucht. Zelfs is bij de e de

g tc weinig g gehouden met de 
g de g . 

Niet minde dan vie  zalen in het e hebben 
bovenlicht, wat ook al geen aanbeveling . 

c hoogte van het e (7 ) en van de e 
g (4.5 ) komen ons , ietwat -

n te zijn. 
t lag voo  de hand om de achtzijdige vestibule 

met een koepel of f te , en 
't is dus . dat de  doo  de keuze van 
een e zoowel de binnen-als de buiten-

e heeft geschaad. 
Buiten-ordonnantie. e gevels in Gothischen 

stijl zijn vlug geteekend , doch de e mist een-
heid. k noemt een de s de hooge 
cn plompe schilddaken boven de vestibule; naa zijne 
meening kon een ongunstiger  silhouet k -

n zijn. e piakels in de g zijn wei-
nig . 

e potloodschets de e is vlug geteekend; voo
een hotel schijnt het gekozen  minde gewenscht. 

. e e van de eetzaal, 
in potlood geschetst, t tot de beste n 
van het . 

t i l 
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o Schels. e n het n ont-
t dc spoelkeuken; g m zijn -

tegen de s aangelegd. e eetkame voo  het 
l en de linnenkame zijn te ve  van de keuken 

gelegen; de  en de  slechts 
doo  de e keuken toegankelijk. 

n het n zijn af te n de ve e 
hoeken bij de aansluiting van de beide vleugels en de 

. Op enkele n na n de 
n in het e een goed geheel en zijn' 

goed geplaatst, maa van de dames- en n kan 
dit niet gezegd , evenmin als van de ; 
eene omwisseling van de dames- en n 
schijnt gewenscht, wannee ten minste de

p blijf t staan dat de dames slechts in den eenen 
vleugel, de n in den n dito t kunnen: 
een h voogdijschap, naa onze bescheiden 
meening. 

e eetzaal ligt goed, maa is niet i van . 
t t geeft alleen de n van sous-
n , e cn ééne . Aangezien 

de e n slechts 63 s 
kunnen bevatten, moeten de e op zolde gelegen 
zijn. t bebouwde k is in dit p dan 
ook het kleinst. 

. Ofschoon het gebouw met zijn e 
boven- en twee n te hoog , 
bestaan e  tegen de e geen e 

. e n zijn goed gekozen. 
Slechts had de g met A 6  kunnen 
volstaan, omdat de eetzaal toch k ligt en 
geen invloed hoeft te hebben op de . 

. Op de minde gelukkige 
samenstelling de j met de e hoe-
ken te e van de zeshoekige e is s 
gewezen. e combinatie van de beide topgevels met 
den n is lang niet . 

e zuinig e lichtopeningen tusschen de 
e n geven aan de e een 

zwaa en eenigszins sombe . e blindbogen 
van de 2e g zouden wij lieve  in de ie -
dieping geplaatst hebben: de g in e 

, die nu al te d is , zou  winnen. 
t geheel t niet het , dat voo  een hotel 

gewenscht is. 
e kleine gevelteekeningen zijn wat f behandeld; 

k is de detailteekening de . 
. k is ook de 

detailteekening van de eetzaal. Zij geeft een goeden 
dunk van des s talent. 

o  A. S. . e n 
munten uit doo  eenvoud en beknoptheid; behoudens 
enkele n zijn de lokalen goed . 

e e op den hoek is een l voo  de 
e zoowel als voo  de . 

e gangen in het n zijn niet te best . 
e hoofdzalen hebben e n en goede 

, maa geen e gemeenschap. 
e woning van den chef op de ie g heeft 

geen n toegang: alles moet doo  't hotel. 
t u van den chef ligt wat , minde

geschikt is ook de e gelegen. 
Van een de  twee , die bete aan den 

buitenmuu zou gelegen zijn , had dan ook bete kunnen 
j n n om den hoofdgang te . 

n de eetzaal kunnen geen 100 n plaats nemen. 
n de n is het e aantal 

s beschikbaa ; de alcoven zijn goed gedacht, 
behalve in de s voo  hooge gasten; sommige 

s zijn te smal. 
.  de eenvoudige n van 

het gebouw en het opgaan van de hoofd- en scheidings-
n is een soliede en goedkoope samenstelling -

. t n is wat laag van g 
(2.5 , l met het oog op de e keuken 
en de kofJfiekeuken. e hoogten de e n 
(5-5. 3-8, 3-4 en 3 ) schijnen ons d gekozen. 

. e kleine gevelteekenin-
gen maken ove  het algemeen een goeden . t 
algemeen aspect van den l is ; ook 
de e als geheel beschouwd, maa de n en 

n van sommige details: balkons, dakven-
s , , laten veel te wenschen . e 

, de e en  details zijn 
zee zwak en onvoldoende. 

. e g van 
de e eetzaal is g de minste van al de ont-

. 
Te  beschouwing blijven thans ove  de beide n 

Apollo en  welke den hoofdtoegang niet in 
het midden van het gebouw hebben. 

o Apollo. e t gebouw is ingeslo-
\ ten zonde tuin; het p getuigt van een -
 pen opvatting, die den  in staat stelt om de 
eischen van het a in sommige opzichten te 

. Zoo laat hij aan de eetzaal — naa het 
d van vele e e hotels — een -

me e binnenplaats n en t hij de 
e met eenige e lokalen uit. En om 

de eetzaal ook voo  feestzaal geschikt te maken is 
n een e voo  een t toegevoegd. 

 een en ande t de aanleg j ingewik-
keld : zoo hebben wij vij f e en e binnen-
plaatsjes geteld. 

n het n moet de eetkame voo  het -
soneel dichte bij de keuken liggen. 

e g de  keukens doo  de
met de e zaal is goed. Ook ten aanzien van de 
zalen aan dc t is de keuken goed geplaatst. 

n het e n vestibule en p een 
[ flink en goed geheel. Nadeelig voo  den dienst is de 
 niet in 't midden van het gebouw gelegen . Ook 
 is die e te klein. - en n 
 zijn te e van de e goed geplaatst. 

e en uitpakkame zijn te klein. e m 
de l is doo e ligging op den hoek 
eenigszins . e aangewezen plaats voo

- en l is doo  de e salons 
voo e s ingenomen;  liggen lees-, 

, - en l wat ve  van , 
- en l zijn min gunstig . e 
n zijn goed geplaatst en d doch nauwlijks 

voldoende in aantal. 
Sommige s zijn te ve  van de p 

gelegen; het e aantal is niet geheel compleet, 
maa hoewel sommige s wat te t zijn, hebben 
ze een goede g en zijn goed . 

. Gemis aan eenvoud in de -
deeling is ook voo  de e geen .
het p is j van de e n die e 

n aankleven. n g tot e plan-
nen zijn e  maa weinig n a faux . e -
diepingshoogten schijnen ons toe goed gekozen te zijn. 

. e kleine gevelteekenin-
gen zijn g behandeld.  gemis aan eenheid 
is het k de . e gevels hebben een 
eentoonig silhouet; en doo  opéénvolging van telkens 
afwisselende n is veelee het  van een 
blok woonhuizen . 

e met sepia e potloodschets van de e 
is k geteekend. 

. Ook de e van de eet-
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zaal is smaakvol gedacht en g behandeld. 
o . e g 

van dit t is minde beknopt en de bebouwde -
vlakte veel  dan van de meeste e . 

n zijn sommige hoofd , bijv. de 
, te klein van afmeting. Ook in dit plan 

t de dienst geschaad doo  den hoofdtoegang in 
het midden van een de  vleugels te plaatsen. Afgezien 
van dit k is de e wel t cn niet 

. 
Op de g van het n valt weinig 

aan te . 
n het e was de  doo  tie plaatsing 

van den hoofdingang t om ten behoeve van 
het g veel e aan de gangen op 
te . e s hebben ongevee 108 . lengte 
en beslaan bij een e van 3 . een e 
van niet minde dan 324 . Ook de eetzaal kon 
kleine  zijn. Eenigszins d is het dat aan 

, - en leeszaal dezelfde afmetingen zijn 
gegeven. e de l heeft ook dc 
ontbijtzaal een zee bescheiden e en heeft geen 
gelukkige . Jamme is het dat de -
naamste n aan de t in plaats van aan 
het plein zijn . Voo  een hotel is de -
zaal te ; ook t daa een buffet,
de plaats gemakkelijk zou te vinden zijn met g 
van den n toegang naa het . 

Een enkele e p schijnt te weinig voo  zulk 
een t gebouw, en de e is wat te klein. 

Op de n zijn de s goed 
d en goed van afmetingen, doch s te 

ve  van de p gelegen. 
. e samenstelling van het gebouw is 

ve  van eenvoudig en goedkoop. Zoo is het niet-opgaan 
de n van dc l een fout. t men 
tot die e e zijn toevlucht genomen 
om aan de s n". 16—20 een e -
houding te kunnen geven, dan e het bete geweest 

n alcoven toe te voegen 
e n zijn naa onze bescheiden 

meening wat te , zoodat ook te dien aanzien 
zonde nadeel voo  de binnen- en e 
een niet onaanzienlijke g van bouwkosten had 
kunnen n . Een hoogte van 6 . zou 
voo  het e voldoende zijn geweest en ook dan 
nog had men de woning van den chef in een l 
kunnen . Ook de e n hadden 
een halven mete minde hoogte kunnen hebben. 

. n tegenstelling met een 
de , die de gevels wat sobe en nuchte
van  vond, achtten de n het e -
mische aspect veelee een l boven sommige 

e , die veel te veel afwisseling van n 
. 

 de s de n schijnen te 
dicht boven elkande geplaatst, de afstand t 
niet mee dan een . 

. e s van de 
eetzaal is met een n chic gedaan, maa wat bont. 

Na aldus de vij f e n voo  een 
hotel met aandacht beschouwd en ontleed te hebben, 
moeten wij de conclusie n , dat geen hunne doo
zijne in het oog e n voo g 
als aangewezen is. 

n n wij u te mogen n 
om aan het p onde het motto Apollo den uit-
geloofden s van / 1 00 toe te kennen, omdat alléén 
dit plan — naa onze opvatting — voldoet aan het 

, hetwelk t dat de e zijden 

van het hotel (niet van het terrein) doo  bebouwde -
n moeten omgeven zijn. 

j heeft het n veel goeds , al n 
wij den hoofdingang op den hoek. c hoofdzalen 
maken met p en toegang een i geheel. t 

k is duidelijk en goed. 
Voo  de e ad / 25 bevelen wij het t 

motto Schets u aan, méé om de goede g 
dan om de . 

Op de 2e algemeene : een Ee -
ma is geen d ingekomen. 

Op de 3ealgemeene : een G e d e n k z u il 
v o o  een eeuwfeest, zijn ingekomen 4 n 
met dc motto's: Wie weet,  zcar ein Traum, Vivat 
en Seientia dogma Vindt. 

 war ein Traum voldoet niet aan 't a 
qua k , maa qua opvatting naa onze meening 
het meest. 

Wie weet heeft een loffelijke e teeke-
ning , maa de zuil en e , zoowel als de 

, het silhouet en de e details 
kunnen ons geenszins . 

Vivat kan niet g in g komen. 
Aan Seientia dogma Vindt eindelijk gunnen wij den 

uitgeloofden s van ƒ 7 5, uithoofde van het -
dienstelijk k , al is voo  ons de symboliek zoo 

d niet, als zij den  duidelijk schijnt 
te zijn e zuil is ook te zee n met kleine 
motieven , en mist  eenvoud en distinctie: l 
het silhouet eentonig t doo  tie enkele golvende lijn . 

Op de ie gewone : de o p m e t i ng van 
een h e (het e van 
het s van g aan den n 

e n in, onde de motto's: Contre la force 
etc.. .V in een krans en A. /.. 

e n van deze g schijnen ons toe 
e met elkaa in d te zijn. Of n 

een h aanzicht en details van de -
naamste n op 1 a 20 te samen een volledige 
opmeting} 

A. /.: heeft aan het a voldaan, maa is 
slecht geteekend. 

X is s opmeting en f tegelijk , 
en aangezien Contre la force, ofschoon niet -
stelijk geteekend, in het geheel geen opmeting geeft, 
komt A ' ons , naa g de beste inzending 
te zijn, ofschoon het bij k aan de e de-
tails niet geheel aan het a . 

Wannee n n tegen deze afwijking 
van het a geen d bezwaa maken 
zouden wij m de teekening .V tot g 
wenschen voo  te . 

Op de 2e gewone : E en s c h o u w, zijn 
vie n ingekomen, met de motto's: Hard 
gaat ie, AB, Oost  thuis best, en Studie. 

Hard gaat ie wil ons niet bevallen. e m 
is , de details zijn onbestemd, de oveial 
aanwezige l is leelijk, de teekening is . 

Oost 11 est thuis best is het eenige p dat de 
e e geeft.  de n zijn 

e van . e g van dc e in 
twee nagenoeg gelijke deelen is bepaald . 

s is de stijl goed , doch e
t g van motieven 

e t van den mantel is niet . 
e d is ongeschikt voo  het stoken met open . 
Ben Studie is te h opgevat voo  de afmetingen 
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van de zaal. Abstract beschouwd bevat het denkbeeld 
veel goeds, en zou, op grooter  afmetingen aangelegd , 
als van een ridder  of banketzaal, tot een fraaie oplossing 
kunnen leiden. 

AB: is verreweg het beste project. t is een-
voudig maar  goed geteekend, meer  practisch dan de 
anderen, strookt, wat opmeting en verhouding betreft, 
met de opgegeven grootte van de zaal, en is fraai ge-
detailleerd. Niet duidelijk is de plaats van het uurwerk. 

e haard is zeer  goed voor  open vuur  geschikt. 
Voor  den uitgeloofden prij s van ƒ25 kunnen wij  dit 

ontwerp met vrijmoedigheid aanbevelen. 
 Commissie van beoordeeling 

Amsterdam, 28 Apri l '92. 
A. C. , 

E .

J . . E . 

(A. et A.) T EN . 
door  J O N A S  N G E N O . 

{Vervolg van pag. 156.) 
e kunst, die ten onzent het hoogst staat, is onge-

twijfel d de schilderkunst. t dit hoog staan wordt 
nu niet bedoeld dat reeds bewezen zou zijn, dat al 
wat tegenwoordig door  de jongeren van eenigen naam 
wordt geproduceerd, blijvende kunstwerken zijn; even-
min dat de zoogenaamde nieuwe, de impressionistische 
richting , de richtin g ook meer  voor  de naaste toekomst 
zal blijken te zijn; de beoordeeling daarvan valt buiten 
onze competentie. t dit hoog staan bedoel ik dat 
zij  zich niet alleen in eene steeds stijgende belangstel-
ling bij  ons publiek mag verheugen, maar  ook dat zij 
meer  dan de andere kunsten, „naar buiten"  werkt en 
ook in het buitenland op onze tegenwoordige schilders-
artisten de aandacht is gevestigd en zij  daar  reeds 
goeden naam hebben gemaakt. t laatste is begrijpe-
lijk . e schilderkunst is uit den aard der  zaak de 
meest geschikte om zich in het buitenland te laten 
bezien: een schilder  kan met weinig moeite en kosten 
bereiken wat voor  een componist meestal onoverkome-
lijk e bezwaren oplevert Natuurlij k gemakkelijker  is 
het, eene schilderij  naar  eene tentoonstelling tc zenden 
dan een symphonie ot opera in het buitenland uitge-
voerd te krijgen. Onze eerste toonkunstenaars mogen 
zelfs van geluk spreken als hunne werken in ons land 
nu en dan worden ten gehoore gebracht, maar  het 
behoort tot nu toe vrijwel tot de onmogelijkheden, 
om die in het buitenland te laten genieten. e schil-
derkunst heeft dus daarom altij d een grooten sprong 
voor, en nu is het bewezen dat de grootste reclame 
voor  den Nederlandschen artist bestaat in de waardee-
rin g zijner  werken in het buitenland en het voor  zijn 
roem oneindig meer beteekent, als zijne schilderij  op 
eene buitenlandsche tentoonstelling wordt aangekocht, 
dan wanneer  hem dit hier  op Art i ten deel valt, maar 
toch wordt voldoende gezorgd voor  een steeds stijgende 
belangstelling bij  het Nederlandsche publiek en dit 
doen de jongere schilders zelf. n moge in hunne 
courantenartikelen de dikwijl s opgeschroefde, gezwol-
len stijl en taal verschillend beoordeelen, juist die 
eigenaardige schrijftran t geeft iets pikants aan die arti -
kelen en is voor  velen de saus waarmede tentoonstel-
lingsverslagen moeten bereid zijn, om ze te kunnen 
slikken. Velen van hen weten de pen vaardig te voe-
ren en maken de den lezers geboden kost niet saai 
of vervelend. r  wat bepaald onze bewondering 
moet wekken, is de eendracht, het aaneengeslotene 
in hunne beschouwingen van het werk eens kunstbroe-
ders. Bij  hen geen verdeeldheid in het kamp, geen 
kibbelari j  over  kleinigheden ; geen jaloezie. Uit hunne 
hartstochtelijke pennen vloeien, los van alle conventie, 
te voren nooit vernomen, eigengemaakte taalvormen, 

die zij  noodig achten omdat zij  onze officieele taal 
te arm, te weinig zeggend vinden, om in gewone ter-
men de hoogte van hunne waardeering voor  het werk 
eens kunstbroeders te kunnen uitdrukken . Wel is die 
waardeering niet algemeen en staat daar  lijnrecht tegen-
over  de beoordeeling of liever  veroordeeling van hen 
die tot de meer  behoudende kunstparti j  behooren, 
maar  juist dat geeft hun aanleiding zich aaneen te 
sluiten en als één man op te komen voor  de nieuwe 
richting , krachtig, welsprekend en in het openbaar; niet 
dc persoon wie, maar  het werk dat beoordeeld wordt, 
niet schermend voor  eigen kliek , maar  over  eigen kunst 
en eigen gevoel, dat niet genoeg wordt begrepen om 
algemeen te worden gewaardeerd. En zoo kom ik ook 
hier  tot de conclusie, dat het succes der  Breitneriaan-
sche richtin g voor  een groot deel zijn oorsprong vindt 
in de pogingen der  tegenstanders om haar  te verkleinen; 
tegenstanders die eens het brevet van hoogste autoriteit 
bezaten en door  niemand werden tegengesproken omdat 
niemand ze durfde tegen te spreken: de mannen van 
„Arti, "  die, evenals de mannen van „Toonkunst, "  het 
bewijs van hun allesweten reeds alleen vonden in hunne 
positie als bestuurslid van eene de kunst bevorderende 

j  en die positie — door eene nieuwere rich-
ting — met klimmende onrust al meer  en meer  in gevaar 
zien. e heerschappij  staat thans te vervallen en velen 
van de behoudende richtin g hebben hun roem dan ook 
reeds lang overleefd, natuurlij k , omdat een officieel ge-
protegeerde kunst nu eenmaal niet kan bestaan , wat ook 
reeds in de bouwkunst is bewezen; omdat de kunst niet 
het eigendom van het kijkende, betalende publiek is, maar 
van het geestelijk leven van den individueelen mensch, 
die zijn gevoelen, zijn denken en zijn fantaseeren in 
penseel- of notentaai vermag uit te drukken; en even-
min als de eene mensch de andere dadelijk zal begrijpen 
en een blik in diens gemoedsleven zal kunnen werpen, 
als hij  hem nooit te voren heeft ontmoet, omdat de 
een nu eenmaal anders denkt en gevoelt dan de ander  — 
maar het voor  dat medegevoelen noodig is, elkanders 
levensgeschiedenis, temperament enz. te kennen, even-
min zal een artist — en dat is ook een mensch — 
dadelijk worden begrepen, maar  moet hij  zich, door 
aldaar  in zijn taal te spreken, zijn geestesklanken al 
meer  en meer  voor  ieder  verstaanbaar  trachten te ma-
ken. En thans is de nieuwe richtin g krachtig genoeg — 
en dat alleen door  eigen energie en volharding — krach-
tig genoeg om met gerustheid de toekomst te zien 
aankomen ; de basis is hecht, het daarop op te trekken 
gebouw kan nog door  henzelven worden bedorven, 
door  anderen niet meer. 

e bouwkunst is nog lang niet in die gunstige po-
sitie en het is de vraag of zij  er  ooit in zal komen. 
Wel wordt niet verzuimd om, voor  elk gereed gekomen 
bouwwerk — speciaal als het den bouw of de verbou-
wing van een winkelhuis betreft — de loftrompet te 
steken en elke leverancier  krijg t daarvan zijn deel, 
maar  die soort reclame is zeer  laag bij  den grond , om-
dat daarbij  nooit quaestie is van gezonde critiek , maar 
alleen van eene introduceering van de winkelzaak bij 
het publiek. Voor  dat doel moet natuurlij k alles wor-
den opgehemeld en wordt de kunst aan de materieele 
belangen van den eigenaar  opgeofferd. t zijn dan 
ook meestal onbevoegden die daarbij  de pen voeren, 
zoodat wij  hierbij  niet langer  behoeven stil te staan. 

r  eene geregelde critische bespreking van de wer-
ken onzer  hedendaagsche bouwkundigen wordt hier 
geheel en al gemist, want de vakbladen , waarin dat 
geregeld plaats vindt, komen niet onder  de oogen van 
het courantenlezend publiek. n de groote bladen komt 
echter  zoo iets slechts sporadisch voor  en wanneer  dit 
eene enkele maal gebeurt, is het nog zelden een ar-
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tistiek ontwikkeld vakman , die daarbij  de pen voert en 
toch moest dit laatste juist regel zijn. Er wordt hier  ge-
noeg gebouwden verbouwd om stof te hebben voor  eene 
geregelde behandeling en ons vak is toch meer  dan 
eenige andere kunst eene publieke zaak, of liever  moest 
dat zijn. n  Opmerker, het Bouwkundig Weekblad, 
enz. worden meestal door  bevoegden de belangrijkste 
tot stand gekomen werken besproken, maar  de mees-
ten die dit lezen, hebben reeds vóór dien tij d hunne 
opinie daarover  gevestigd en zijn het eens of niet eens 
met den schrijver, maar  laten de gevestigde meening 
door  hem niet varen. l , dikwijl s geven die 
artikelen aanleiding tot een soort van twistgeschrijf tus-
schen twee vakmannen, waarbij  zich dan soms nog een 
derde voegt, om over  nietszeggende conventioneele 
kleinheden, waarmede de ware kunst niets te maken 
heeft, tot groote verveling van de lezers eindeloos te 
kibbelen. t publiek echter  leest die bladen niet en 
dat is, wat dat kibbelen betreft, maar  gelukkig ook, 
want zoo iets is allerminst geschikt om reclame te ma-
ken voor  het goede, dat in het nieuw geleverde werk 
is te vinden. 

Onze schilders doen dat beter; elk belangrijk arti stiek 
werk wordt in de meest gelezen dagbladen uitvoerig
door  de schilders zeiven besproken, door  mannen dus 
die het werk kunnen begrijpen en hun gevoelen aan 
het publiek kunnen doen kennen. j  wordt dan 
ook niet gevit op kleinigheden, die met de geuite 
kunst niets te doen hebben, maar  alleen de hoofdzaak-
behandeld , nl. of en waarom het werk artistiek hoog 
staat. t is de manier  om zijne kunst hoog te hou-
den , om eerbied bij  het publiek voor  het geproduceerde 
af te dwingen en om gaandeweg meer  belangstelling 
voor  het vak te verkrijgen. 

Ongeveer  10 jaren geleden scheen het dat men op 
den goeden weg was. Tamelijk geregeld werd toen 
in het weekblad  Amsterdammer ook de bouwkunst 
besproken en die artikelen vielen in den smaak van het 
publiek, een vaardige pen was toen aan het woord. 
Wel werd er  veel bespottelijk gemaakt en getuigde die 
critiek niet altij d voor  de waardeering van het werk des 
kunstbroeders, maar  dikwijl s waren de zetten waar  en 
was de vorm geestig en vooral dit laatste behaagde 
den lezers. Juist de manier  van schrijven deed het 
hem hier. r  de ellenlange betoogen in de vak- i 
bladen , maken dat ze soms voor  de vakmannen zeiven 
niet zijn te genieten, t staan voor  de niet-bouw-
kundigen, die om verklaarbare reden gaarne iets pi-
kants — op welk gebied dan ook — onder  de oogen 
krijgen , en dat is het succes van de Nieuwe Gids, dat is 
ook het succes onzer  nieuwe schilders; de wijze waarop 
iets wordt besproken is altij d pakkend, altij d om den 
vorm zeiven reeds de moeite van het lezen waard. 
Natuurlij k vervalt men op die wijze zeer  spoedig in 
overdrijving , maar  dat behoort nu eenmaal tot de 
reclame of liever  zij  is het doel ervan. Ook hier  geldt 
het weer, dat een interessant verteld sprookje den toe-
hoorder  meer  zal interesseeren dan een ellenlang betoog 
van onomstootelijke waarheden, omdat de prikke l van 
het nieuwe, en daaraan is juist in dezen tij d het meest  1 

behoefte, daarbij  wordt gemist en onze gedachtengang 
daarvoor  in een richtin g wordt geleid, wat op verveling 
moet uitloopen. Nog versch ligt ons onze expositie, ! 

bij  gelegenheid van het 35-jari g bestaan van het Ge-
nootschap, in het geheugen en ook het succes daar-
mede behaald. t Genootschap heeft daarmede eene 
groote reclame gemaakt, de belangstelling van het  1 

publiek was algemeen. Nu zijn tentoonstellingen van ! 
bouwkundige teekeningen niet erg aantrekkelijk , ie 
Omdat, al is het ontwerp nog zoo goed, de manier 
van teekenen toch zeer  droog kan zijn, maar  hoofd-

zakelijk ,omdat de menschen er  niets van begrijpen. 
t was ook de meening van het toenmalig Bestuur 

en terecht werden de schilders , evenals als andere kunst-
 genooten uitgenoodigd, door  hunne inzendingen de 
 expositie op te luisteren. 

e vlag moest dus de lading dekken en de toeleg 
gelukte uitstekend. Alleen was de vlag kostbaarder 
dan de geheele lading, dank zij  dc onbekrompen wijze 
waarop de schilders ens adsisteerden. Wat eerst hoofd-
zaak was , werd bijzaak ; de afdeeling bouwkunst, toch 
eigenlijk de hoofdafdeeling, stond in belangstelling bij 
de kijker s ten achter  bij  de afdeeling schilderkunst. „Na-
tuurlij k — zal men zeggen, —dat was te verwachten." 
Juist, maar  toch viel daarbij  nog iets anders op tc merken 
dan het gewone feit dat schilderijen meer  belangstelling 
trekken dan bouwkundige teekeningen. 

Breitner  was een der  voornaamste inzenders en maakte 
de tentoonstelling „iet s bijzonders"  , hij  en f 
waren de helden van den dag. e eerste hoofdzakelijk 
door  zijne naaktstudien, de ander  met zijne treffende 
wijze van schetsen n de eerste dagen kwam het 
publiek er  niet druk , het liep er  geen storm : „O , die 
tentoonstelling blijf t nog wel een tij d open." r 
langzamerhand veranderde de meening, de belangstelling 
begon te komen en ten laatste was het succes zoo groot 
dat het ons allen speet, dat de toch reeds met een 
week uitgestelde sluiting eindelijk moest plaats hebben, 
omdat het gebouw niet langer  disponibel was. 

Waardoor  was die plotselinge belangstelling ontstaan, 
die ten laatste de expositie op ieders lippen deed zweven, 
zelfs zoo dat zij  als een evenement in de kunstwereld 
kon worden genoemd? t hadden wij  hoofdzakelijk 
tc danken aan de verschillende meeningen, die omtrent 
het ingezondene werden geuit. Ph. v. E. en anderen 
begonnen in de dagbladen deze Breitner-expositie, zoo-
als zij  door  sommigen werd genoemd, hemelhoog te 
verheffen en wezen , alweer  in hunne eigenaardige veel-
zeggende taal, op de voor  een niet-artist onbegrijpelijke 
maar  naar  hunne meening buitengewoon hooge eigen-
schappen van dat weergegeven vrouwelijk naakt. 

r  behalve dat was er  nog iets nieuws, iets heerlijks: 
de schetsen van , die met hare prozaïsche 
voorstellingen van alen, palingen en andere visschen, 
zoo weergaloos artistiek waren gedaan, dat daaruit 
sprak de openbaring van een innig voelende kunstenaars-
ziel , die zich zelf in los daarheen geworpen strepen 
en kleuren had weergegeven. e strij d bleef niet uit: 
V . d. . kwam in het Nieuws van den  op tegen 
die naar  zijne meening sterk overdreven verafgoding 
van al wat door  Breitner  was geschilderd; het tentoon-
stellen van die vrouwefiguren moest hij  afkeuren omdat 
eene schilderij, om aan het publiek te worden aange-
boden , geacheveerd moest zijn en deze stukken niets 
dan losse schetsen waren, zonder  of met een onmoge-
lijken achtergrond, en blijkbaar  in de grootste haast 
vervaardigd. Ook de houding der  figuren was hier 
en daar  niet begrepen en onartistiek: het teekenwerk 
slordig enz., in een woord, het was onzin cm dergelijk 
werk te exposeeren en de schilder  had beter  gedaan 
door  die dingen bij  de andere studieschetsen in de 
portefeuille te laten rusten. t was sterk gesproken, 
maar  ook het andere was niet schroomvallig geuit en 
zoo was als van zelve weer  de strij d ontstaan tusschen 
de vóór- en tegenstanders van de nieuwere richting , 
waarvan Breitner  als eerste profeet en als de hier  meest 
in 't oog loopende vertegenwoordiger  van die richting, 
aller  oogen tot zich trok. r  dien strij d was het succes 
ervan verzekerd; want de belangstelling werd erdoor  ge-
prikkeld . Elk beschaafd Amsterdammer wilde zich per-
soonlijk overtuigen van den indruk van het aangebodene; 
ieder  kwam gewapend met de herinnering aan die critie-
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ken zijne nieuwsgierigheid bevredigen. Of nu per  slot van 
rekening het publiek den eenen of anderen beoordeelaar 
gelijk heeft gegeven, daarvan zullen wij  wel nooit iets te 
weten komen, maar  dat is ook de vraag niet, want de kun-
stenaar  schildert niet voor  het publiek, maar  voor  zich- '. 
zelf, de vraag is dus maar  alleen of hij  wordt begrepen. ! 

r  het is een feit dat het publiek Juist door  dergelijken 
strijd , als het ware wordt opgevoed in de kunst en zelf 
langzamerhand de uitingen van een geheel zelfstandig, 
persoonlijk kunstenaar  zal leeren begrijpen, wanneer 
het gedrongen wordt te gaan zien. En die drang was 
hier  ontstaan door het ophemelen van de eene, het 
afbreken van de andere zijde. En zoo kregen ook 
wij  ons deel van de openbare nieuwsgierigheid, ook 
onze teekeningen werden oplettend bekeken, het doel 
werd bereikt: het belangrijkst gedeelte van de viering 
van het 35-jari g bestaan van het Genootschap slaagde 
uitstekend. t valt te leeren hoe goed het is, 
als de beoefenaars der  verschillende kunstvakken de 
handen ineenslaan , om samen op te treden tegenover j 
het nog altij d onverschillige en daardoor  onwetende | 
publiek, want op die wijze is het alleen mogelijk — 
wat ons vak betreft — de menschen te doen begrijpen 
dat bouwkunst nog iets anders is dan bouwkunde, of 
het weten hoe een huis moet worden gemaakt. 

(Slot volgt.) 

, 
N E J T O T G 

. 
Op de algemeene nationale Eere-prijsvraag voor  het ont-

werpen van een vorstelijk verblij f in de nabijheid eener 
groote stad, uitgeschreven ter  herdenking van het vijftig-jari g 
bestaan der , zijn de volgende elf antwoorden in-
gekomen , te weten: 

 Alle  teeken. met memorie. 
 Or-ange

3. Palace
x (in cirkel)

5. E (in cartouche) . . . .
6. Een hond en eenaap(fig.) 8 1 ) » 
 Saxa loquuntor  . . . .  » zonder » 

 » met » 
 X ,  » zonder » 

l  » met i> 
 Studie  » » i) 
t bestuur  der j  maakt bekend, dat de uitslag 

van de Prijsvragen, uitgeschreven in , als volgt is: 
ie. Prijsvraag. Ontwerp voor  een Zomer-schouwburggebouw. 

n 6 antwoorden. 
e Jury heeft gemeend geen eersten prijs , noch een 

tweeden prij s te kunnen toekennen, maar  met den der  de n 
prijs , zijnde de bronzen medaille en het getuigschrift der -
schappij, te moeten bekronen het ontwerp met het motto: »Es 
irr t der h so lang er  sterbt", van "den heer  Jan Stuyt, 
te Amsterdam. 

Eervolle vermeldingen zijn toegekend aan het ontwerp met 
het motto: 3, en dat het motto: e n'a pas de fin." 

lie Prijsvraag. Ontwerp voor  een gebouw voor  tropische 
planten. n  antwoorden. 

e Jury heeft den eerster, prij s niet toegekend; met den 
tweeden prijs , zijnde de bronzen medaille en het getuig-
schrift der , heeft zij  bekroond het ontwerp met 
het motto:  Eenvoud", van den heer  Nic. Nelis, te . 

e Prijsvraag. Ontwerp voor  een bovenlicht voor  een trap-
portaal. n  antwoord. 

e Jury heeft dit antwoord, met het motto: , ten j 
volle bekroond met den uitgeloofden prijs, zijnde de bronzen 
medaille en het getuigschrift der . 

Ontwerper  is dc heer  F. J. liremmer , te Amsterdam. 

J TOT G , i 
G . 

Vergadering van 6

Bij  afwezigheid van den Voorzitter  wordt de vergadering 
geopend door  den Vice-voorzitter, den heer . P. Berlage Nzn.

r  den heer  Am. A. . Bruning, Secretaris van de Afdee-
ling, wordt een verslag gegeven van de jaarlijksche algemeene 
vergadering van Voorzitters en Secretarissen der  verschillende 
afdeelingen. Tot afgevaardigden van de Afdeeling voor  de -
en Septembervergaderingen van de j  worden door l 

het Bestuur  gekozen de heeren . n G.Pzn. en J. E. van 
der  Pek. 

e antwoorden op de vragen, door  het Bestuur  van de -
schappij  gesteld, worden alsnu gelezen cn na dankzegging aan 
de rapporteurs besloten deze aan het r  op te 
zenden. 

Eene commissie, bestaande uit de Bestuursleden, de heeren 
J. N. é en Arn. A. . Bruning, welke was uitgenoodigd 
om de opening bij  te wonen van de tentoonstelling van teeke-
ningen van leerlingen der  timmerlieden-vereeniging «Concor-
dia inter  nos,"  brengt bij  monde van eerstgenoemde rapport 
uit, waarin met lof wordt gesproken over  de resultaten van 
het onderwijs en de wensch wordt kenbaar  gemaakt dat het 
der  Vereeniging gelukkc moge eene rijkssubsidie te verkrijgen 
om dat onderwijs meerdere uitbreiding tc geven. 

r  het Bestuur  wordt nog medegedeeld dat de tentoon-
stelling van werkstukken van handwerkslieden op i zal 
worden geopend en dat de leden van de Afdeeling vrijen toe-
gang hebben tot de tentoonstelling. 

Ten slotte stelde de heer . F. n eene prachtige 
collectie photographieen ter  bezichtiging van Sicilië en Spanje 
en gaf daarbij  op onderhoudende wijze eene toelichting. 

E . 
— t h bestuur, van plan over  te gaan tot 

de restauratie van het koor  der k te , heeft tot 
adviseur  benoemd den architect . P. J. . Cuypers te Am-
sterdam. 

Als uitslag van eer. concours viel den heer g te 
Utrecht dc onderscheiding te beurt, van zijn ontworpen plan 
voor  een bronzen deur  voor  den m ten uitvoer  tc mogen 
brengen. 

— Te Antwerpen is een nieuwe kunstkring tot stand geko-
men,  Association pour l'  Art, stichting van eenige neo-
impressionisten, als y van de Velde, en eenige letterkun-
digen, als x Elskamp. auteur  van een onlangs verschenen, 
symbolistisch dichtbundeltje, s aanvang i 
opent dc kring zijn eersten salon te Antwerpen, naar  alle waar-
schijnlijkhei d in het  voor Nijverheid. r  zullen wer-
ken te zien zijn van de meest uiteenloopende richting; im-
pressionisten en néo-impressionisten, néo-idealisten en natura-
listen, symbolisten en prae-raphaelieten. h Onnes, 
Verster, Toorop en s Jr. behooren  m. tot de invités. 

E . 
. r  de heeren A. van , Jurriaan , J . 

T. A. , G. Brouwer  en P. du , is eene afdeeling 
«Architectuur "  opgericht van den n . 

e aanneming van leden geschiedt bij  uitnoodiging. 

. Onder  dagteekening van i j.1. heeft het 
Centraal Bestuur  van het Algemeen Ned. Werkliedenverbond 
aan de , hoofden van , Gedeputeerde 
Staten, Gemeente-, Polder- en Waterschapsbesturen een adres 
gericht betreffende een minimum loon en maximum werktijd . 

— t Congres voor  bouwkunst, bij  gelegenheid der viering 
van het -jari g bestaan der j  tot bevordering der 
Bouwkunst alhier  op  cn i te houden, zal Vrijda g

i des morgens te elf uren inStroucken geopend wordendoor 
den Voorzitter, den heer  C. , waarna de r  van 
Binnenlandsche Zaken, Eere-voorzitter  van het Congres, het 
woord zal voeren. 

e feestrede zal worden gehouden door  Prof. . A. Pierson. 
Op de algemeene vergadering. Zaterdagmiddag tc houden, 

zullen voordrachten gehouden worden door  de heeren: C. -
ken, e bouwkunst en de bouwmeesters van de  eeuw."  — 
J. W. C. Tellegen, «Overheidsplicht en gezondheidstoestanden 
in steden", en F. . van , «Arbeidsraden scheidsge-
richten." 

e sectie-vergaderingen worden Vrijda g en Zaterdag gehou-
den. Verschillende onderwerpen zullen hier  worden behandeld. 

— Evenals voor  ettelijke jaren te , schijnen 
thans muurschilderingen te zijn ontdekt in de Gereformeerde 
(voorheen ) kerk te Groenloo. 

A 
— Bij k besluit zijn. met ingang van i

bij  den d van Toezicht op de Spoorwegdiensten benoemd 
tot r  voor  de spoorwegen: 

Jhr. O. J. A. r  van , Jan Schroeder  van der 
, beiden sectie-ingenieur  bij  den aanleg van Staatsspoor-

wegen, cn W. de , ingenieur  van het hoogheemraadschap 
. 

. 
— e heer . P. Blok, thans opzichter 

bij  het aanleggen der  grintwegen in de 
watering Cadzand te Cadzand, is benoemd 
tot buitengewoon opzichter  bij  's s 
Waterstaat aan de werken bij  het kanaal 
van Zuid-Beveland te . 

VACANT E . 
— Opzichter  kl . voor het 

s t o o m w e z e n, jaarwedde  Adres 
vóór  Juni bij  het t van 
Waterstaat, l en Nijverheid, met 
overlegging van de stukken vermeld in 
de St.-Ct. N°.

— Teeken aar. Salaris ƒ  a /
's maands. Adres motto »Teekenaar"  bu-
reau  Opmerker Arnhem. (Zie advert, 
in

— Opzichter-teekenaar. Salaris 
naar  bekwaamheid. Adres lett. . B., 
bureau van  Opmerker Arnhem. (Zie 
advert in

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 

Wordt gevraagd om onmiddellijk in dienst 
te treden een 

volkomen vertrouwd met het uitvoeren van 
terrein-opnemingen en waterpassin-
gen, het vervaardigen van situatie-teeke-
ningen en bestekken en het uitvoeren van 
grondwerken. Salaris naar  bekwaamheid. 
Franco brieven met nauwkeurige omschrjjving 
van vrocgeren werkkrin g te richten aan het 
Bureau van dit blad onder  letters . 

Teekenaar 
Gevraagd, grondig bekend met uitvoering 
van groote gebouwen. r  der betrek-
king vermoedelijk '2 a 3 jaren; traktement 
ƒ so,  a f 90.— 's maands. Brieven franco 
motto „Teekenaar", bureau Opmerker, Arnhem. 

Op g den 24""" i 1892, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te T , 
»an: 

Bestek N". . 
e levering van grindballast ten 
behoeve der spoorbanen van den 
voormaligen Nederlandschen 

g 
e besteding geschiedt volgens § li ! van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 10*" i 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van A 0.10. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) op 
den 17d"' i 2 des namiddags ten 2 ure. 

, den 9d™ i 1892. 

S te

staaf-, Plaat-, Band-, - en Uier  enz 
Steeds n 

 is e n en lengten. 
vijlen en l uit de fabriek 

van Gebr.  &  Co. te Weenen, alsmede 

 AA  22. 

n van - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

G 
en . 

J. . B A C O A , 
. 

r  van Z.  den g 
van Pruisson en n . 
r  dan 5000 toestellen slier  stelsels n werking. 

Ontwerpen, begrootingen en bro-
ohuren worden op aanvraag  geleverd. 

Agenten voor  elke provincie ge-
vraagd. 

Complete n 

. E. G , 
. 

E 

. 
0p Woensdag den 8>t n Juni 1892, des na-

middags te 2 uren (Plaatselijke tijd) , zal. in 
het gebouw van het t van Jus-
titi e te E , in het openbaar  bjj 
enkele inschrijving worden aanbesteed: 

t verbouwen van het Paleis 
van Justitie aan de Prinse-
gracht te Amsterdam. 

g ƒ244.500 
t bestek N°. 17 met ls daarbjj  behoo-

rende teekeningen is van af 1S i 1892 
franco verkrjjgbaar , tegen betaling van ƒ5 ,25, 
bjj  de S VAN , Boek-
handelaars, Spui N". 28a, . 

t bestek met daarbjj  behoorende 18 
bestekteekeningen, voorts 50 detailteekenin-
gen, benevens monster  en modellen, liggen 
op alle werkdagen, van af 19 i 1SU2 tot 
8 Juni 1892, ter  kennisneming in een der 
lokalen van het Paleis van Justitie te Am-
sterdam van des voormiddags 9 uur  tot des 
namiddags S uur  (Plaatselijke tjjd) . 

G zal aldaar  plaats hebben, 
op Zaterdag 2S i en Zaterdag 4 Juni 
1892, telkens des namiddags te 3 uren (Plaat-
selijke tnd). 

N zijn inmiddels verkrjjg -
baar  bij  den t voor  de 
Gevangenissen en , r 
tement van Justitie te . 

 van Justitie, 
Voor den , 

 Sccrctaris'Generaal: 
P. J. VAN . 

, 12 i 1892. 

&  J. , 
N VAN 

S es , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1888 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding . 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

E 

e ondergeteekende vestigt de uundacht 
Op zjjne inrichtin g voor  Pliati.llthagrai>hlt . 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie var 
Plans. Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l'hatailnra -
a-raphir  voor  de reproductie van Pisten en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken epz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne l ? pr-inri i hllii g voor . 1'ruk-
ker*, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Q. J. . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S $ C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz. enz. 

i n e , : , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en n vloeren. Gangen, , 
Brng- en , Betoiifnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve uien zich te adresseeren aan E  A3-
E Y , Passage Wjjnand Foekink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r  U. Q. S C.Ozn., Beekstraat F «2 te Arnhem 
 W. PATON

J. W. N - Gouda. 
, , . 

Onbrandbaar 
s Attesten 

. 
Prospectus gratis. 
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E  VA» 

-

-
en andere 

, . 
Opijerichl 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. j 
Catalogussen. Ontworpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. Qr. T Jr., Amsterdam. 

T , ' A .  V A N N 

n N 
. 

li. . - A.rnlieni . 

k en n van n voo  wetenschappelijk g e b it 
Bekroond voor  Waterpas-, - en andere instrumenten 

met Zilver  1808, 1881, 1883 t  Tentoonst.) 
e onderscheiding 1879. 

, , - en , enz. euz. 
 en  enz, enz. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

, . 
tieneraal Agent voor  Nederland cn  T. G. T Jr., . 

T T E 

, . . 
T N 

JSietnve Constructie 
. 

N 
, 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstellingen . 

N VOO N 
G & N , A m s t e r d a m, 

 Hendrikkade
 bij

h en Chemisch Onderzoek van Bouwmaterialen, Tras, Steenen, 
Cement, enz. — Tarieven op aanvrage vorkrijgbaar . 

is beter  dekkend, fijner,  witter  en beter 
kleurhoudend dan eenig ander: 

is bekroond door  den Nederl. Sehildersbond. 
Tentoonstelling van decoratieve schilderkunst, 
Arnhem 1 SS 1; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten , wor-
den op aanvraag toegezonden, 

wordt door  tal van , Gcmeento-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven, 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiver-
heid en goed gewicht, nooit anders afge-
leverd dan in vaten voorzien van zegel, eti-
ket en fabrieksmerk , welke allen wettig zijn 
gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd; des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit loodwit in het „N.  v. d.  d.d. 31 Jan. 
1SS7; in de „Huis-  en  d.d. 1 i 1SS7; in de "  d.d. 11 en 
26 Juni 1S87; in de „Schilder"  d.d. 1 i 1889; in de »0/merker" d.d. S Juli 188!) en 
12 Juli 1890; in de „Ambachtsman' d.d. 8 Febr. 1890 en in het „llouwkundia Weekblad" 
d.d. 5 . 1891. 

J A N  k ('". 
t 402 

. 

Voor liet verwijderen van warnie-
of slechte lucht, *inï.  «toom, 
gaNNCii eu/.. Voor  droging en af-
koeling in  vau verschillenden 
aard. (1) 

Vraag prijzen en referentiën. 

t tij J. W.van . 

E G N u . 21. G 21  1S92 

r  F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertenik'n: 

Bureau van  Opmerker, t  Arnhem. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia T. , 

. E JONG  en PAU  J. E . 
Stukken, deze e betreflende, te adresseeren 

Vondelkade  te Amsterdam , 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft aan dun 

lB,«-Secretaris, American , te Amsterdam., 

T /  per  3 maanden of we!, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden oer  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 
Postunie) /7  en Nederlandsch-lndie fS.—, betelen bij vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
Arnhem en bij  den t . G. , Beek-
handehar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

i u . A l s  van het p o X " 
(opmeting van een h , -
gen 1891) heeft zich bekendgemaakt de hee . Lau-
weriks te . 

2". n n op het k e 
, die van woonplaats , t be-

leefd maa d t n opgave te doen 
aan den hee J. A . van de  Sluys , Jan-Stcen-

t 79, . 
n enkele n de l e g 1892 

van genoemd k nog niet ontvangen hebben, 
dan gelieven zij zich tot bovengenoemd s te wenden. 

3°. Stukken, de e van a et 
A m i c i t i a , gelieve men in het g te 

: Vondelkade 185 . 
Namens het Bestuur: 

e , 
C. W. Nijhoff . 

G S V O O
. 

( A . e t A .) (Vervolg en slot van pag. 147). 

e jonge n is ove  het algemeen in de 
g van zijn  zee beleefd. j 

zal dezen, wannee hij een enkele maal n 
geeft die geen steek houden, zelden op zijne dwalin-
gen oplettend maken, maa e  het zijne van denken , 

l wannee hij weet dat zijn  geen te-
k duldt.  de achting voo  zijne -

heid heeft hij dan , want zoo zijn
altijd gelijk meent te hebben, zal hij g elke kleine 

g als eene welkome gelegenheid n 
om e  zich met zijn s k ove  te maken 
en  het gezag van den  naa beneden 
halen. E  is voo  den  dan ook maa één 
weg om de n aan zijne d te doen 
gelooven en dat is, dat hij zonde de minste aanmati-
ging zijne degelijke kennis aan hen mededeelt, zonde

m aan zijn eigen d te gelooven; 
dat hij steeds een open oo  heeft voo  de , 

die de n hem, zoo hij ze niet afwijst, open-
g zullen mededeelen; dat hij zich niet te t 

acht om begane dwalingen te n en een ande
volkomen de ee van een bete inzicht gunt. En wan-
nee hij mocht denken dat eene e opvatting 
van lesgeven zijn e zal schaden dan t hij 
zich te  dege. e jonge n n 
zee spoedig of iemand de zaken die hij t in den 

d weet of niet; in het e geval hebben zij vol-
komen , al bekent de  wel eens 
ongelijk; in het tweede geval zal geene houding, hoe 
ook, k op hen maken en zal de  het -

n zijne n nimme genieten. We gelooven 
dat in dit opzicht nog dikwijl s tc t t geschoten, 
dat e n zijn , die meenen aan hun e -
schuldigd te wezen dat hunne n -
delijk n wat ze hun . t één 
van hen aan de juistheid de n twijfelen, 

t hij n , meent hij e oplossingen te 
kunnen , dan t hij voo  eigenwijs en 
eigenzinnig uitgemaakt. t laat zich n dat uit 

e opvattingen scheeve n n 
, dat een , die een e opvatting in 

zijn hoofd heeft en meent dat deze goed is, midden 
in zijn gedachtengang t gestuit, dat in zijn 
hoofd zich een d p van goed en niet 
goed zal vastzetten en hij zal eindigen met te volgen, 
maa met , dus zonde belangstelling. m 
zal de  hebben te waken de bestaande 

n niet bot af tc n en e  de zijne voo  in de 
plaats te zetten. j zal, zoo in de opvattingen de -
lingen goede elementen n zijn, deze moeten 

n en in den geest, n deze zich ontwikkeld 
hebben,  moeten . Zijn zijne eigen op-
vattingen g , dan zal hij deze naast de 

e stellen, ze laten n en eenvoudig, klaa
en duidelijk den g op het e in deze oplos-
singen wijzen. e g zal dan vanzelf tot een 
bete p van goed en niet goed komen en het beste 
behouden. 

We komen thans aan een tweede punt, dat bij het 
s voo n van het e 

belang is, dat is de keuze de  te behandelen 

o 
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. Waa  we ons g tot het bouwkundig 
teekenen bepalen , j de meeste n jonge 

n zijn, daa gelooven we dat vóó  alles 
slechts die n behandeld dienen tc n 
die dc n in het e leven telkens zullen 
hebben uit te . 

Om een juist p van bouwkundig teekenen tc 
, zal de g moeten beginnen met het 

n n de . Eene uit-
stekende gelegenheid e biedt de g op 
zoo t mogelijke schaal van de meest eenvoudige 
meetkundige opgaven die zich late  in de k zullen 

. j dient te n , dat 
de bewijzen de  opgaven e kunnen blijven, 
daa deze allicht tot g . de eenvoudige kennis 
de n aanleiding zouden geven. Wannee
een g eenige malen zonde d met behulp 
van eene voo  zijne oogen gemaakte schets eene 

e e heeft geteekend, dan zal hij e
g belang in gaan stellen en haa onthouden , 

en doo  deze opgaven wat uit te , zal met de 
noodige d in het teekenen het p deze
eenvoudige meetkundige opgaven zich in het hoofd 
van den g vastzetten. En wannee nu late  in 
de k deze n n en de e 

, desnoods met behulp de  eenmaal 
gemaakte teekeningen, ze tot een gunstig einde , 
dan zullen ze hun een blijvend hulpmiddel zijn bij de 

e beoefening van hun vak. t de g 
de noodige d in het n de  teeken-

n n en j een p de  meest 
e meetkundige opgaven, dan kan hij -

gaan tot het eigenlijke vakteekenen. A l s aanvangspunt 
n gewoonlijk de houtlasschen genomen , 

wat zonde twijfel juist is, daa de , vóó  hij 
een p zal kunnen n ove  de samenstelling 
de , t een t zal moeten hebben 
van de wijze, p de deelen deze n aan 
elkaa n dienen te . e houtlasschen 
late men zoo mogelijk op de e e teekenen; 
niets is  dan eene e teekening 
op e schaal. j e de
steeds een d in a op de e e bij 
de hand te hebben; een enkele blik op het stuk zelf 
komt het , waa het te t 
schiet, oneindig mee te hulp dan d uitleggingen 
op . s het aantal n niet te , 
dan late men ook hie  de geteekende n 

. Wannee de g zelf zijne teekening 
moet n , zelf naa zijne e lijnen moet zoeken, 
dan zal hij niet in de gelegenheid zijn ook maa iets 
op papie te zetten wat hij niet heeft . -
vendien kan de  met een enkele p s 
zijne bedoeling kenbaa maken en de geheele e 

g aan de n . t zou , dunkt 
ons, d zijn het aantal lasschen  te nemen 
dan voo  de dagelijks e gevallen noodig is. 

t laten teekenen van combinaties, die misschien 
voo  den knutselaa belangwekkend kunnen zijn, maa
den n ambachtsman geen l -
gen, is slechts s en t de belangstelling 
niet. Wannee na de n dc bouwkun-
dige n aan de t komen, is het naa onze 
meening steeds wee zaak om l eenvoudig tc blij -
ven. Zoowel bij kappen, n , kozijnen, s , 

n als bij , kasten, plafonds enz. 
enz., zal men steeds moeten n de beste -
ties met de eenvoudigste middelen te . Wij 
gelooven dat de methode zee juist is om t een 

p op e schaal (b.v. 1 a 5 of  a 10) 
in enkele lijnen in potlood te laten zetten, het a 

tijdelij k te laten n om op e e de meest 
e details te n en pas, nadat j 

alle moeilijkheden zijn opgelost, de e teekening 
 af te . e methode heeft e 

. Ten e komt veel, wat op e 
schaal niet t duidelijk kan n aangegeven, 
bij een uitslag op e e op den d en 
zullen dus , die zich in eene kleine 
teekening laten bedekken, bij het n niet 

s kunnen . Ten tweede heeft de 
 de gelegenheid om bij het teekenen de -

deden zijne n te maken, desnoods -
tion op hetzelfde thema te laten n om het 
vóó  en het tegen de e oplossingen in het 
licht te stellen. Ten e zullen de , zoo 
zij s in de k m zijn, zooals vele 

n de  avondteekenscholen, zich opvattingen 
of aanwijzingen van n , die hun bij 
het ontleden van eene e te binnen schieten en 

n zij e n kunnen . 
Eindelijk zal de  in het bijzonde kunnen 
letten op de g de n en doo  het 

d laten teekenen van e en smaakvolle 
n t bij den g een p van 

schoon en onschoon opwekken j oefent de 
g zich , zooals s boven is , -
d in het op de plank zetten van , 

eene wetenschap, die hem, bij het helpen n 
van , van  nut zal zijn. Op 
deze wijze kunnen de meest e bouwkundige 

n n behandeld, j in het oog moet 
n gehouden dat zelf denken cn zelf doen bij den 
g steeds op den d moeten staan. Wan-

nee de  een schets maakt, slechts in enkele 
lijnen , en de n van het hout n , be-
nevens de hoofdmaten van de , dan heeft 
dc g alles wat hij wenschen kan om te beginnen , 
en zal hi j , in d met hetgeen zijn
hem mondelings heeft medegedeeld of aan een d 
in a heeft aangewezen, zijne opvattingen van het 

e aan het papie kunnen . n 
zal elke lij n óf d kunnen n óf geen 

 van bestaan hebben en de g zal misschien 
juist niet snel, maa zee zeke met succes . 
We zijn thans d tot het e punt, dat we bij 
de g van het bouwkundig s 
voo n wenschen te , namelijk 
de behandeling de  teekeningen. 

Ook m hie  gelooven wij dat de -
e is eenvoudig en duidelijk te blijven, dat het 

zaak is alle effectbejag te n en steeds te -
gen dat de teekeningen e e ontleenen aan 
den inhoud en niet aan het . We willen daa

k niet mede zeggen dat de g -
loosd kan . n geenen deele.  de teekenin-
gen mogen nooit de e van n , l niet 
van e n maken, maa moeten vóó  alles 
zijn zee net en d e bouwkundige con-

. E  moeten k n in eene teekening 
zijn om de n te , maa deze 
moeten zoo weinig mogelijk de aandacht , ze 
zijn slechts middel, geen doel. 

 al te zee is de g geneigd de e 
van eene teekening in de g aan den wand te 
zoeken. m is het d aan deze opvatting 
voet te geven, maa moet de g n n 
dat de e e van zijn k niet doo  effect-
bejag d , dat eene , , maa
nette wijze van n voo  hem de aangewezene 
en bovendien de snelste en het best op het doel aan-

e weg is om zijn vakkennis te . 
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Wannee we thans na deze mee algemeene be-
schouwingen het bouwkundig s voo

, zooals het e gegeven 
, nade beschouwen, dan vinden we g 

een punt van aanknooping in de bij den aanvang van 
dit opstel genoemde tentoonstelling van het k de
Avondteekenschool aan de ie Ambachtsschool te A m -

. Want daa deze expositie wel een van de 
meest e op dit gebied zal zijn geweest, en ze 
uitging van een onze e n van ambachts-

, mag ze ook j wel beschouwd n een 
beeld te geven van den stand van dit s in ons 

. d n de volgende vak-
ken : bouwkundig teekenen, meubel-teekenen, -
tuigkundig teekenen, handteekenen, , 

, n en, hoewel nog zee in op-
komst , scheepsbouwkundig teekenen. e tentoonstel-
ling gaf ons den k dat dc e opvattingen van 
het s hie  zee op den d zijn . 

E  is geheel n met den ouden sleu van 
s maken en s , l is 

aan het doel van het s de meeste aandacht 
geschonken. Ove  het algemeen n we de -
tuiging dat e  doo  de n met veel belangstel-
ting is , dat dus de s het geheim 
bezitten om deze belangstelling op te wekken en gaande 
te houden en we beschouwen dit als een de e 

n van de methode die gevolgd . Wat 
de behandelde n , deze eigenden zich 
(enkele teekeningen, s , n we 
uit) uitstekend voo  hen, die zich voo  dit s aan-
melden , en aan de wijze p de teekeningen n 

d , kan de lof niet onthouden . We 
zagen in de afdeeling bouwkunst uitnemende n 
van g teekenen, die getuigden van een met de 

e g gegeven s in het n de
. e n hadden de 

meest e s op e schaal ontwik-
keld ,  de n een zee duidelijk beeld 

n van de wijze p deze s in de k 
n d en op alle details oplettend konden 
n gemaakt. j het k de n 

zouden we echte eene g willen maken; het 
het is deze, of hie  geen g in het spel is. 
Zoo zagen we van enkele n op zee e 
schaal e n van , schouwen, 
winkelpuien enz , alles zee k n ) 
behandeld, soms zelfs van t . Gaat het 

s hie  niet te ? t is toch duidelijk dat 
deze n niet van de n zelf zijn, dat ze 
niet eens naa enkele gegevens gemaakt zijn, maa
eenvoudig , dat de details hun stuk voo  stuk 
doo  den  zijn , dat ze dus 
den geileden s (de d de  teekeningen 
wettigt de g dat e  maanden op t 
is) niets s hebben gedaan dan machinaal namaken 
wat de  hen . n t zich 
de gedachte bij ons op of deze , die toch zeke
ook wel n zullen zijn, geen d 

p van hun eigen kennis zullen , of ze niet 
in de meening zullen gaan n dat ze s een 
mate van vakkennis bezitten die hun nog t niet 
eigen is, of ze dus wel j van aanmatiging zullen 
blijven en niet eenigszins laag gaan n op hun 
medevakgenootcn, die misschien evengocde -
den, misschien zelfs e zijn, maa nog niet zulke 

e zaken hebben (na-) geteekend. Wi j gelooven 
dat hie  de e s van wat het s 
voo n geven mag, , zoo niet 
al n is. 

t meubelteekencn t uit den d de  zaak 

1 in eene eenigszins e g als het bouwkun-
dige teekenen. Een n moet vóó  alles een 
juist p van e hebben , wat bij den meu-
belmake minde het geval is. e n zet de 

n eene samenstelling op logische wijze in 
elkaa (ten minste zoo t het), de meubelmake

t naa geen logica, hij lijmt alles aaneen, slechts 
met het doel het gewenschte k te . s dus 
bij e e hoofdzaal: en , als 
vanzelf t , aan den goeden m 
de noodige aandacht geschonken, bij den meubelmake
is dc m hoofddoel en t de e slechts 
in d e behandeld. 

t k de n in het meubelteekencn liet 
aan goede n weinig te wenschen , l 
ook de , waa het te pas kwam , op de 
teekeningen was aangegeven. We zouden dus voo
deze afdeeling niets dan lof hebben, e het niet dat 

: we ook hie g meenden te . t 
is mogelijk dat we dwalen, maa we n ons on-

g af of we ook wellicht te doen hadden met 
het k van een met e t en veel smaak 
begaafden , die in alles, volgens ons veel 
tc veel, dc hand had gehad. Zouden de n 
voo  dc k , maa voo  hen veel te hoog 
liggende n van kastjes, , buffetten, 
stoelen enz. k iets gevoeld hebben, of zouden 
ze eenvoudig den m hebben t en de 
doo  den n details de noodige 
malen d hebben. We n het laatste. We 
gelooven dat ook hie  de laatste s van wat am-

s geven mag, t is en dat 
deze wijze van meubelteekenen, hoeveel begaafdheid 

 ze ook bij den , voo -
lieden niet de n zal n die men e  zich 
van . Voo  het oogenblik mag ze misschien 
de belangstelling de n opwekken, wellicht 

; zelfs een buitengewone g hebben doo  de aan-
d de , k e teekeningen, 

maa voo  het g kan slechts ontgoocheling het 
gevolg zijn, daa het s boven de n de

n gaat en deze slechts g zullen 
n wannee ze late  tot de e kennis van 

hun wetenschap komen. 
Nemen we onze beschouwingen ove  het bouwkun-

dig s voo , zooals het 
aan de genoemde avond-ambachtsschool gegeven , 
thans bijeen, dan gelooven we dat de gang van on-

s in de hoogste mate onze belangstelling -
dient cn tot uitstekende n zal leiden, maa
dat de schatting, wat een n aan teeken-

' s dient te genieten, nog t n en 
het s nog zou winnen, wannee vóó  alles en 
bij alles dc eenvoud d . En dat dit -

: kelijk, zonde aan dc d de n 
 iets af te doen, wel kan, bewijzen tie vele met g 
op e schaal geteekende , die onzes 
inziens voo  den n veel  cn veel 
nuttige  zijn dan de veel te hoog liggende composities, 
die misschien voo  een oogenblik de ijddheid zoowel 
van den  als van den g kunnen , 
maa voo  het n van degelijke e 
kennis en een eenvoudig p van schoon weinig 

e . We houden e  ons echte
van d dat ook doo  hen, die n zijn 
dit s te leiden, deze meening gedeeld zal -
den en dat het d mee en mee geheel 
aan zijn doel zal gaan , maa dat het 
eenvoudig onmogelijk is het volmaakte niet één slag 
te . e n ten minste, die genoemde 
jongste tentoonstelling ons te zien heeft gegeven, 
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wijzen p en we kunnen dan ook niet nalaten 
onze e sympathie uit te n ove  de man-
nen , die de g van het s 
hebben d en s nu op zulke schoone 

n kunnen wijzen. N . 

(A . et A.) T E N . 
doo  J O N A S . 

(Vervolg cn slot van pag. 157.) 
Onze kunst, die eene de e kon zijn, is in de 

oogen van het publiek de . n , dat 
een , een , een componist n 
moeten zijn, om met weinig l iets s 
te scheppen, maa niet, althans lang niet genoeg, dat 
een combinatie van steen, hout en ijze  ook een -
soonlijk gevoeld k kan zijn, j lijnen en 

n hoofdzaak, en kostbaa l bijzaak is. 
n weet dat een gebouw een n stijl moet 

bezitten, maa wat een stijl eigenlijk is en n hij 
is te , zoove gaat het p in die „men" 
niet. Voo  een t deel is dat laatste dan ook be-

. 
a al wat hie  in den laatsten tijd is gebouwd, 

t zich doo  volslagen gemis aan stijl en dat 
zou misschien zee goed zijn, wannee met opzet naa
iets nieuws, iets s d ; doch -
van geen , men noemt g , 

e of e , wat e 
niets gemeen heeft en niets s is dan eene opeen-
stapeling van uit e n gehaalde motieven , 

j dan nog de combinatie de e onkunde 
. En het zijn niet altijd de , 

die zich n schuldig maken; in de meeste geval-
len hebben die n  geen tijd en geen 
geld. Was dit het geval, dan zou het publiek nog 
wel d n zien tusschen den t en 
den beunhaas, maa het zijn zij , die d kunnen 

n tusschen die beiden te staan, mannen , die zich 
niet n een hoog patent als t te betalen en 

d van k hebben: het zijn de -
s , welken laatsten titel zij noodig hebben om aan 

k te komen. t d makelaa geeft altijd -
n bij het publiek, 's mans vak is huizen taxee-

, dus die heeft e d van. Zij zijn 's -
dagsavonds in i te vinden en ook dadelijk bij 
de hand als e s d is — bijna even gauw als 
de  — om zich voo  den w te 

. Van eenige esthetische ontwikkeling 
is k geen ; zij hebben genoeg teekenen 

d om een g te kunnen uitslaan en het 
d g te kennen, maa s 

zijn het in de e plaats handelsmannen, die bij hunne 
e als t van het , tegelijk als agen-

ten n — hoewel niet openlijk — en een en 
ande zelf . „Ziet u , dan is u zeke
goede, soliede waa te n voo  uw geld". A l s 
zij geen k hebben, gaan zij maa zoolang voo  zich-
zelven bouwen en n de woningen als de tijd 
gunstig is of stoppen ze s maa zoo gauw moge-
lij k in de veiling. t publiek heeft dikwijl s nog lie-
ve  met hen te doen dan met heusche n en 
niet altijd ten , omdat zij vóó  alles h 
zijn en weten hoe met elk de  klanten in zijn t 
om te gaan,  zij spoedige het n 
weten te winnen dan de , bij wie 
veelal eene gemakkelijke e g bijzaak, 
en een , e gevel, n de bewone niets 
heeft, hoofdzaak is.  die n , 
die s van de Vi l l a , t echte de 
kunst in ons vak in t ; niet alleen 
omdat zijzelven e  niets voo  gevoelen, maa mee

nog omdat het publiek, e h en goedkoop 
bediend, als het e g is om zijne belangen 
aan den  toe te . t 

t te , klaagt men, „en het zou dan wel mooi 
n , maa een goed g huis is toch mee d 

dan dat het enkel mooi is en dat mooie is e  toch 
gauw genoeg afgekeken". t is maa al te waa dat 
die klachten niet altijd d zijn en dat in de 
laatste n e woonhuizen zijn n met 
mooi geplaveide maa vochtige s en met -
men en , mooi van teekening maa slecht van 

, zoodat de s soms doo  de tocht on-
mogelijk zijn te , en n -
tieke huizen van soliede e en goede -
l ing, n de  met genoegen zijne 
dagen slijt. 

Zoo zijn e  ook , die het vak in t 
hebben , ja e  zijn zelfs , aanzien-
lijk e , die f getoond hebben het met de 
kunst goed te meenen en e  veel voo  ove  te hebben, 
maa die, na eenmaal met een  te 
doen te hebben gehad, de g uitten , nimme
mee iets aan een t te zullen , om-
dat zij zich doo  hem n achtten. t g 
behoeft nu juist niet te  kwade w te zijn, maa
is mee het k gevolg van nonchalance voo

e indeeling, goede e en e ma-
n , allen zaken m vele n zich niet 

k maken. m niet? Ook dat is eenigszins 
. Wie zijn het in den , die bouw-

kundige n winnen en de hoogste -
dingen op tentoonstellingen behalen? t zijn de e 
bouwkundigen, die, evenals hunne collega's, de schil-

s van den n tijd, s en  teekenen 
dan de e s en doo  hunne e 

n ontzaglijk veel op hen voo  hebben. Toch 
zijn de noten de muziek niet en het p het ge-
bouw niet, en evenals een slechte onvolledige g 
de schoonste compositie volkomen kan doen vallen, 
heeft ook het e p niets te beduiden, als 
het , doo  in de k n 
handen t . t publiek t dus ook 
hie  op een dwaalspoo geleid, wannee het iemand 
laat bouwen, omdat hij vele n heeft gewonnen 
en het moet dan late  tot eigen schade , 
dat eene mooie teekening maken en een goed huis 
bouwen twee e zaken zijn, ja bijna twee 

e vakken. m juist is ons vak 
ook zooveel moeilijke  dan eenig ande kunstvak, 

m moeten wij bouwkundigen mee dan n 
in de e plaats het n van het publiek 
zien te winnen, doo  alles wat het gebouw , tot 
in de kleinste n toe, met t en ziel te 
behandelen en niet, zooals dikwijl s , wannee
e  bezuinigd moet , dit n te vinden in 
minde m , e n of e 
balklagen, maa in de veelal e -

, die de e e van het gebouw toch 
niet . Voo  ons, bouwkundigen, is maa één 
gezonde e voo  het vak mogelijk: het bouwen 
van een goed huis, n wij , g houdende 
met licht, lucht, bodem en , d kun-
nen zijn, dat de s e  genoeglijk en gezond 
in zullen kunnen leven en wie dan tevens esthetisch 
is ontwikkeld, zal zonde g van kosten, en 
al zijn de ten dienste staande middelen nog zoo be-
scheiden , e  ook tegelijk een mooi huis van kunnen 
maken. Wie zoo bouwt, wint het publiek voo  zich 
en voo  ons vak; het n zal op die wijze voo
den . Wi j moeten als 
het e n tegen de s en dat 
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niet doo  alleen doo  onze e esthetische eigen-
schappen p te stellen, iets wat e  van zelf toch 
wel bij komt en  het publiek nog maa bitte
weinig oog heeft, maa doo  te laten uitkomen dat 
wij bouwen kunnen en met die geestelijke ontwikkeling 
toch ook de k ten volle meeste zijn. Studie en 

t gaan dus hand aan hand en t wannee het 
publiek n d is, dat aan onze -

s met n een kapitaal kan n te
hand gesteld om deugdelijk te n — en die 

g kan niet dan met de g komen — 
t dan mogen wij met d n dat de men-

schen zich m zullen maken om de kunst in het vak 
en zich niet mee zullen inlaten met de -
chitecten , die n geen p hebben, maa bekend 
staan om hunne soliede wijze van bouwen en hun zaak-
kundig . l dit laatste maakt hen bij het 
publiek gezien. Zij weten f wat een woonhuis, zus 
of zóó , zal kosten en wijken in de g 
niet van het k plan af,  dus tegen-
vallende n n n en de e 
tusschen , t en aanneme blijf t . 

e n weet dikwijl s zelf 
niet wat hij wil en t soms e den 
bouw dan nog dit en dan wee dat, zoodat eindelijk 
van zijn k p maa weinig mee is 

. e heeft hij volgens . zooveel 
van zijn bestek het , maa het hinkende d — 
hie  de t — komt n en het 
eind is onaangenaamheid, hetzij dat de n of 
wel dat de aanneme de dupe van de e . 
k weet een d dat men bij den bouw van een 

 woonhuis s lang aan het metselen van 
de g was en de bouwmeeste het toen met 
zichzelf nog niet eens was, in welken stijl het zou 

n gebouwd. e aanneme bleef dat n 
van de bestekteekeningen g toezien, maa diende 
late  een ellenlange g in, die den n 
als koud wate op het lij f viel en hem de g 
ontlokte: „dat is eens, maa nooit , ik moet van 
die n n niets mee hebben". Wi j kunnen 

p aan , dat, als die mijnhee wee ooit eens iets 
bouwen laat, hij dan zeke zijn toevlucht neemt tot 
een , bij wien hij voo  minde geld 
en met minde onaangenaamheden t kan. t 
huis t dan wel zoo mooi niet", zal hij denken, 
„maa  ik heb bij g dat mooi synoniem is 
met duu  en lastig en m moet het nu maa heel 
gewoon en soliede ; de s zullen e  niet 
minde g in wonen". Wi j moeten toegeven dat 
tegen e g weinig is in te n 
en de man van zijn standpunt, het standpunt van 
koopman, financie of wat hij moge zijn, volkomen 
gelijk heeft, maa jamme is het dat met die opinie 
de bouwkunst in 't algemeen een gevoelige slag t 

, v/ant is zoo'n n een k 
man, dan zal hij dien invloed zeke niet aanwenden 
om zijne aanzienlijke bekenden aan te n k 
te bouwen, maa hun integendeel n voo
datgene wat hij zelf heeft . Nu is het 
zeke waa dat een t j moet zijn in de keuze 
zijne n en , maa e t nu een-
maal e takt voo  om met het publiek om te 

, l wannee (zooals het in ons vak zoo 
vaak ) de  voo  zoo weinig geld 
mogelijk, zooveel mogelijk gedaan wil hebben.
wannee aan een schilde een doek t besteld en 

f t den s t , zal 
het zeke geen t in het hoofd komen, bij g 
mee geld te , omdat hij de j nu en 
dan heeft moeten n of gedeeltelijk -

. Evenzoo kan iemand, die bouwen laat, -
gen dat de t zich aan zijne g zal 
houden; s is dat k niet mogelijk, maa

n die '/» van de geheele bouwsom n , 
doo  de schuld van den t — en daa zijn -
beelden van — getuigen óf van nonchalance óf van 

 onbekwaamheid van den . t is de leelijkste 
! fout die wij maken kunnen, want t 
 men zoowel zichzelf als het geheele vak in een kwa-
den . En als men nu t of de bouwkunst 
al of niet e is, dan is men geneigd de 
ontwikkeling te toetsen aan k schoone of be-

e e n en dat is voo
het p van kunst ook volkomen juist, maa het 

d bouwkunst heeft voo  de k een veel wij -
e , die , behalve nog , -

alenkennis enz., ook wel degelijk coulant n en 
d bevat. 

n die beteekenis is den voo  alles n 
bouwmeeste een e taak op de s gelegd 
en is het p de hoofdzaak niet, maa de uitvoe-

g bijna alles. Teekenen is middel maa geen doel, 
en wie k teekenen als hoofdzaak beschouwt, 
om met lijnen en , assen en vegen, die men 
in het e k nooit te zien , succes bij 

n te behalen, hij t dat doel j en 
ziet doo  de boomen het bosch niet. 

Zoo iemand kan uitmuntend kunstteekenaa zijn, 
maa , d. w. z. , leide  van den 
bouw, niet; hij zal bij eventueele t voo  uitvoe-

g , datgene, j de  het meeste belang 
heeft, moeten n aan den n den besten op-
zichte  , die hem naa welgevallen zal kunnen bedotten, 

l hij zelf — de bouwmeeste — toch de -
e n blijft . 

Om het publiek dus voo  goed voo  onze zaak te 
winnen is studie en t noodig om onze denkbeel-
den naa eisch — en dat d omvat alles wat ons 
vak t — te kunnen , en nog iets: aan-
eensluiting g en g voo  het k 
van . Niet vitten op hunne kleine -
komingen, of n ove  een al of niet n 

m van , , zooals de e 
s ons , het publiek wijzen op de schoon-

heden van de e n van de vakgenooten 
en p zoolang wijzen totdat het publiek ten laatste 

t wat bouwkunst is. t is macht en d 
in de n is de ontbinding van het . 

(A . et A . ) -

V O O N E N N 
T E . 

n d van den  van 
, den hee Vening , en e auto-

n en tal van genoodigden d de tentoonstelling 
in het s voo  Volksvlij t met een e van 
den  de  tentoonstelling, den hee . Gos-
schalk, met eenige plechtigheid geopend. 

e tentoonstelling ,  de , eenige 
nevenzalen en de n zijn in beslag genomen. 
maakt doo  de e n de  inzendin-
gen, welke s met smaak zijn , een 
goeden . 

We hopen de volgende week een en ande nade
te . 

G  ET "  TE . 
Vergadering van

Na lezing en goedkeuring der  notulen en mededeeling van 
enkele punten van ondergeschikten aard, geeft de Voorzitter 
een overzicht van de laatste voorvallen op het gebied der 
kunstnijverheid. e tentoonstelling van het ontwerp van een 
vorstelijk verblij f voor  de ramen van het huis Goupil en Co., 
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vervaardigd door  den heer  C. 1 
hout; de werkstukken van den heer  E.
W. F. . bestemd ter  inzending op 
de tentoonstelling van , cn de 
tentoonstelling van werkstukken van leer-
lingen der  Academie cn dito van dc Am-
bachtschool passecren de revue. 

Als werkend lid wordt de heer  P Amia-
bel met algemeene stemmen aangeno-
men. 

Als plaats voor  dc zomer-excursie in dc 
eerste weck van Augustus wordt Utrecht 
aangewezen. 

Voor  dc bibliotheek zijn eenige boek-
werken ingekomen cn het is ook reeds 
gelukt een ruilin g van het tijdschrif t van 
Art i met eenige buitenlandsche tijdschrif -
ten tot stand te brengen. 

r  medewerking van den heer -
boer  zijn de bekroonde reclame-biljetten, 
op de prijsvraag van den heer  lirandsma 
ingezonden, tentoongesteld. Beide heeren 
waren ter  vergadering aanwezig. r  de 
zorgen der  heeren a en Bauer  waren 
meerdere reclame-biljetten geëxposeerd, 
waarvan sommigen zeer  artistiek waren 
behandeld. e heer  G. . Bauer  Jr. gaf 
eene daarop toepasselijke bijdrage, die zeer 
interessante bijzonderheden bevatte en met 
groot genoegen werd aangehoord. 

E . 
. Bij  de op i gehouden 

openbare verkooping van het electrisch 
station aan den l alhier, de con-
cessie enz., zijn daarvan uitsluitende eige-
naren geworden dc heeren Siemens en 

e te Berlijn en te's-Gravenhage, voor 
de som van /'  Zij  zullen de zaken 
natuurlij k voortzetten. 

— e heer . hoofdingenieur  bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen in , 
en als zoodanig belast met den aanleg van 
den spoorweg van Padang naar  het Om-
bilien-kolenveld, heeft van zijn verblij f hier-
te-lande gebruik gemaakt om eenige mijn-
opzichters te engageeren, die bij  de ex-
ploitatie van die kolenvelden zullen dienst 
doen. Over eenige weken zal hij  met zijn 
personeel naar  lndie terugkeeren, ter  aan-
vaarding der  exploitatie. 

. t Bureau van publieke 
werken zal een ernstig verlies lijden door 
de benoeming van den heer  F. J. t tot 
directeur  van de  in de vacature 
ontstaan door  het betreurd overlijden van 
Jhr. J. . e heer t staat be-
kend als een der  flinkste gemeenteamb-
tenaren, die juist voor  de behartiging van 
de belangen der  gemeente bij  de electri-
sche verlichting gewichtige diensten kon 
bewijzen.  v. N.) 

, Gedeputeerde Staten vanNoord-
Brabant hebben aan de Staten dier  pro-
vincie ter  vaststelling aangeboden een ont-
werp tot nadere regeling van het pensi-
oen der  opzichters van den Provincialen 
Waterstaat. Blijkens het ontwerp wordt 
het pensioen berekend op een zestigste 
deel van de gemiddelde jaarwedde, die de 
opzichter  gedurende de laatste zestig maan-
den voor  zijn ontslag heeft genoten, met 
dien verstande, dat het pensioen het twee 
derde zijner  jaarwedde tot een maximum 
van duizend gulden niet mag te boven gaan. 

— Aflevering  van  Natuur (uitgave 
van J. G. Broese te Utrecht) bevat: 

e rekenmachine van Thomas van Col-
mar (met fig). — Een kleine waterniotor 
(met fig.). — e cacao (met fig.). — e 
appelachtigen. — Christophorus Columbus 
(met tig.). — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. — Antwoorden. 

land, wegens ziekte, aan den ing.  kl. 
bij  het kadaster, . A. Berkhout en den 
ing.  kl. bij  den Waterstaat P, Th. G, 
Plaat; een tweejarig rerlof  naar  Europa, 
wegens meer  dan  jaren onafgebroken 
dienst, aan den inspecteur  kl. voor  het 
toezicht op de spoorwegdiensten en het 
stoomwezen A. F. G. ; een 
twecj. verlof naar  Europa wegens ziekte; 
aan den archit.  kl. bij  den waterst. en 
's lands burg. openb. werken G. C J. Bruins. 

Overgeplaatst: van de res. Palembang 
naar  de res. , de opz. ie kl. . 
van ; van den algem. naar  den ge-
west, dienst in de res. Soerabaja, de opz. 

 kl. C. P. ; van Celebes en 
Onderhoorigheden naar  de res. Tegal, de 
architect ie kl. . J. van Beek; van Suma-
tra's Westkust naar  de rcs. Pekalongan, 
de waarn. architect  kl. J. P. van -
malen; van de res. Japara naar  het gouv. 
Celebes en Onderhoorigheden, de opz. ie 
kl . C P. Franken; van de res. Batavia 
naar  de res. Japara, de opz. ie kl. . P. 

: van de res. Preanger-regentschap-

— O p z i c h t e r-t e e k e n a a r. Salaris 
naar  bekwaamheid. Adres lett.  li. , 
Bureau van  Opmerker Arnhem, (/.ie 
advert in n".

— Bekwaam bouwk. opzichter-
teekenaar, voor  den aanleg eener  ge-
heele drinkwaterleiding. Adres lett. W. T , 
Bureau van  Opmerker. (Zie advert, in 

. 

A 
— n e hebben de volgende 

mutatiCn plaats gehad: 
Verleend: een tweejarig verlof naar  Neder-

pen naar  de res. Besoeki, de opz.  kl. 
C. Bakker; van de res. Bantam naar  het 
gouv. Celebes en Onderhoorigheden, de 
opz.  kl. . A. Trouerbach. 

Toegevoegd: aan den chef der  irrigatie -
afdeeling Bran tas: met aanwijzing van 

g als standplaats, de adspirant-inge-
nieur, F. Th. Engel; met aanwijzing van 

o als standplaats, de opzichter 
 kl. J. A. Schiotling; aan den chef der 

irrigatie-afdeeling Serang, met aanwijzing 
van Patti als standplaats, de ingenieur 

 kl. B. V. E. ; aan den chef 
der ie Waterstaatsafdeeling, met aanwij-
zing van Soekarama als standplaats, de 
benoemde opzichter  klasse J. C. Swaab 
en de tijdelij k waarnemend adspirant-inge-
nieur  A. j . J. van ; aan den chef 
der  Waterstaatsafdeeling, de adspirant-
ingenieur  J F. Quant. 

Geplaatst: in de res. Soerabaja, de be-
noemde opz  kl. G. van de Beek; in 
het gouv. Sumatra's Westkust, de be-
noemde opz. ie kl. J. F. . N. Fransz; in 
de res. Batavia, de benoemde opz.  kl. 
A. J. A. Engelkamp. 

Bepaald: dat de ing. iekl.J. . Pierson, 
de ing.  kl. . van Geldcrcn, C. F. Stoel 
en F. J. W. van ; de opz. ie kl. 
J. . van der  Sterr; de opz.  kl. G N. 

; de opz.  kl. W. C. van der Spek, 
C. Swarthof, . de Vries en P. . van 
Gemert, allen geplaatst bij  de opnemingen 
in het belang der  verbetering van de be-
vloeiing der  Solo-vallei, bij  hun korps 
worden gevoerd a la suite. 

Bij  den dienst der  Staatsspoorwegen op 
Java: Benoemd: tot ondcropzichter  kl., 
de tijdelij k onderopziebter  klasse A. Ch. 
Boudier. Gedetacheerd: bij  de afdeeling 
spoor- en tramwegen en stoomwezen van 
het departement, de onderopzichter  W. 
P . Toegevoegd: aan den chef der 
opnemingen ten behoeve van eene spoor-
wegverbinding tusschen Blitar  en , 
de tijdelij k ingenieur  klasse J. André 
dc la Porte. 

— Tot directeur  der gasfabriek te Steen-
bergen is benoemd de heer  W. F. A Smeets. 

— Bij . besluit is Jhr. J. P. E. 
, tegen  Juli aanstaande, eervol 

ontslag verleend als . 
Zoo men weet, is Jhr. t benoemd tot 
bouwkundig adviseur  des . paleizen. 

VACANT E . 

— Teekenaar. Salaris ƒ  a ƒ
's maands. Adres motto >Teekenaar"  Bu-
reau  Opmerker Arnhem. {Zie advert, 
in n".

— Uitstekend bouwkundig tee-
kenaar. Adres lett. F. G. Bureau van 

 Opmerker. (Zie advert, in w°.

Aanbesteding. 
Op g 2 Juni zal door  den Architect 
. G. JANSEN, namens zjjn lastgever  worden 

aanbesteed: 
t bouwen van twee woonhuizen 
op een terrein aan de V an Baerle-
straat te Amsterdam. 

t bestek niet twee teekeningen is van 
af g 23 i ad /150 per  stel ver-
krijgbaar  bjj  den portier  van het American 

, l.eidscheplein . 

e  der  Gem. Gasfabriek te 
 is voornemens op g den 2 Juni 

1892 des namiddags ten 2 ure in het open-
baar  ten e der  fabriek 

aan te besteden: 
t maken van eene sal mink fa 
briek met fundeeringen voor  de 
toestellen, en het maken van een 
tijdelij k exhaustergebouwtje. 

Bestek met teekening van de Salmiak-
fabriek is tegen betaling van ƒ 1 te verkrijgen 
ten kantore der  fabriek, terwjj l bestek en 
teekening van het exhaustergebouwtje aan 
de fabriek ter  inzage ligt. 

Aanwijzing op Vrijda g 27 . vooriniddags 
11 ure. 

n alle werkdagen, van 's na-
middags 12—l'/i uur  ten kantore van den 
architect A. E. Preem, Boulevard N°. 10. 

lie
i.  S.zn. 

t Bestuur  van den -
 zal op g den 7 Juni 1892, des na-

middags te 1 uur , op het s te -
, in het openbaar  bjj  enkele inschrijving 

aanbesteden: 
1". t onder  profi l brengen en 

tegen golfslag voorzien van het 
buitontalud van een gedeelte 
dij k van den Noorder  U-Polder. 

2". t hard maken van een ge-
deelte weg in genoemden Polder. 

e aanwjjzing in loco zal geschieden op 
Woensdag' 1 Juni 1892: voor  het sub 1" 
genoemde werk des vooriniddags te 111 , uur, 
te beginnen aan Zjjkanaal  en voor  het sub 2" 
genoemde werk des namiddags te 11 , uur. 
j  Bestekken en voorwaarden liggen ter  lezing 
aan de Secretarie van den Polder, op het 

s r  N'. 77 (afdeeling Financiën), 
terwij l nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen bjj  den opzichter  der  Polders 

r  N°. 'J8, ten e voornoemd), 
bij  wien tevens de voorwaarden dezer  aan-
besteding op franco aanvrage, en tegen be-
taling van 35 cents per  exemplaar  van het 
 Bestek sub 1° vernield, en van 2"> cents voor 

] dat sub i'  genoemd, verkrjjgbaar  zjjn. 

Aan den n weg zjjn eenige 
goed gelegen N te 
koop, zeer  geschikt voor  den bouw van hee-
renhuizen. 

Te bevragen bjj  den . Timmerman . 
VAN , te Venloo. 
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 EEN j  tot Exploitati e van | 
Staatsspoorwegen. 

q . j Aanbesteding. 
_ . V , f\„  At.wBekendheid niet het maken van bestek-

ken en begrootingen strekt tot aanbeve-
ling. Adres onder  letters F. G. aan het Bu-
reau van dit blad. 

Voor  den aanleg eener  geheele -
G wordt ten spoedigste 

op een flink salaris gevraagd, een 

om behulpzaam te zjjn bjj  het maken der 
bestekken en teekeningen en daarua 
het werk uit te voeren. 

Brieven onder  letters W. T. aan het Bu-
reau van dit blad. 

Aanbesteding. 
Op g 7 Juni e. k. des namiddags te 

2 uur  (Amsterd. tjjd ) zal namens den lloog-
WelGeb. r . G. C. 1). . Baron VAN 

 in het Gebouw voor -
sten en Wetenschappen te  aan-
besteed worden: 

t bouwen van een -
S op de reeds gemaakte 

fundeering, op de Niënhoff on-
der de gemeente Bunnik. 

Gedrukte exemplaren van het bestek met 
12 teekeningen zijn te verkrjjgen a / 5.— 
per stel, en liggen ter  inzage in genoemd 
ebouw, alsmede bjj  den Architect . 

 te . 
Aanwjjzing op het terrein op g 30 

, des namiddags te 2 uur (Amsterd. tjjd) . 

E E
van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 

in lood, zink en koper  en vooral ook 
voor n naar  iedere te 
geven teekening. 

Tegen betaling van r~2.— zullen franco 
worden toegezonden: 
1'. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2*. ,, „  voor  gesmeed-jjzeren trap-

balustors en balusters 
met zinken ornament. 

3' voor  jalousiekappen. 

Op g den 31"'° i 1892, des na-
 middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , 
van: 

Bestek N°. 578. 
t uitbreiden der steenkolenberg-
plaatsen U. S. met bijbehoorende 
werken op het station -

. 
Begrooting / 8700.—. 

e besteding geschiedt volgens !j  03 van 
het bestek. 

t bestek ligt van den 18*" i 1S92 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  W. T te -
 cn is op franco aanvraag (per  brief) 

aan genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
den 23"" i 1892, des voormiddags te 

 uur  (West  lijd) 
, den 7d'" i 1S92. 

j  tot Exploitati e van j 
Staatsspoorwegen. 

G i 
Op g den « i 1892, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te , ' 
van: 

Bestek N°. 579. 
t maken van een gebouw voor 
trein- en arbeiderspersoneel op 
station . 

Begrooting ƒ2710.—. 
e besteding geschiedt volgens g 47 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den J"> i 1892 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  F. SASSEN te N 
en is op franco aanvraag (per  brief) aan 
genoemd Centraalbureau t van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van /0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau t van Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzing op het terrein zal geschieden 

Teekenaar 
Gevraagd, grondig bekend met uitvoering 
van groote gebouwen. r  der betrek-
 king vermoedelijk 2 a 3 jaren ; traktement 
/SO.— a ƒ 90.— 's maands. Brieven franco 
motto „Teekenaar", bureau Opmerker, Arnhem. 

Aanbesteding. 
S VA N 

 zjjn voornemens op Vrijdag 
den 10 Juni 1892, des namiddags te 1 uur, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t N van F S 
op het terrein der -

G achter  de Oude 
Plantage. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren, ter  kennis-
neming op de 1'laatse/ijke Secrelarie en in het 

, en zijn tevens 
voor  f2,— verkrjjgbaar  bjj  Wed. P. VAN 

E k ZOON, Boekdrukkers Hout-
tuin n". 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. e aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op  den 24
1892, des voormiddags te 11',, uur  op het 
terrein der

e insehrjjvingsbiljetten moeten op den 
dag der  aanbesteding vóór des namiddags 
éün uur  zjjn ingeleverd in eene daarvoor  aan-
gewezen gesloten bus, geplaatst op de 
Gemeente-Secretarie, afdeeling Algemeene 
Zaken. 

Complete n 

G e b o u w en en . 
. E. G , 

. 

g tegen o n g e l u k k e n. 

e Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming 

! va.:..,  w..r- ' - v e r s c ^ ^ 
reductie op de verzekeringspremiën tegen 
ongelukken. n adressecre zich daartoe 
aan den waarnemenden Secretaris der  Ver-
eeniging, den r  F. , v. 

g Stirumstraat 3, N . 
 Voorzitter der Vereeniging: 

. ,1. . . 

den de twee gulden gerestitueerd. 
P. TT. . 

J. . P. J A N S E, 
t 364 

, 
levert alle , speci-
aal Zwcedsch en Noorsch Graniet, ruw, behakt, 
geprofileerd en gepolijst voor  Gebouwen, 

(West  tijd) 
, den 134™ i 1892. 

h 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Pliatkllthafraphle , 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 

Sluiswerken, Waterkeeringen, n Bouwkundigen; op die voor'phata.inc. 
steonon, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenon, 
Gedenksteenen, Altaren, Naamplaten 
etc. etc. 

Eenig Agent voor  Nederland en n 
VA N  & , eigenaars 

van Granietgroeven te , , 
,  en . 

, Zaag- en , 
te T en . 

welke reeds tal van Granietwerken hier  te 
lande en in de n geleverd en in be-
werking hebben. 

 voor  de reproductie van  en 
 ook vun  voor  Boekwer-

ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op . 
ayne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden Of franco aanvragegrutistoegezonden. 

- - J - . 

,
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegolfd jjzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en
T. G. T Jr. , Amsterdam. 

Generaal Agent voor  Nederland en 

van Staal of van t worden sinds 0 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikan 

, . 
 T. G. T Jr., . 
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 AA  22. 

n van - en Wandtegels, 
Vraag dessins enz. 

J . W . - G o u d a. 
, , . 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospectus gratis. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 

-ngroote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en , Gangen, , 
Brug- en , Betonfundeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  A3-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer  'J en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bij  den r  E  O. S C.Osn., t F «2 te Arnhem 

 W. N W A L S

, 
N VAN 

l EU
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding' 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

E  »» 

A 
B -

en andere 

, 

N 
WEE G . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste f voo

- en , is alleen  bij 

G. . S Cf C°. Amsterdam. 
, s i l icaat, enz, enz. 

Nieuw! s compleet slechts f 2.5Q. Nieuw! 

Architecten, Aannemers, Opzichters, Timmerlieden, 
Schrijnwerkers, Smeden, , , 
Zinkwerkers , Ververs, s en s 

moeten vooral niet verzuimen kennis te maken met 

als voorbereiding voor  het Vakteekenen, 
door  0.  Architect en r r  Onderwjjs to Tiel, 

Bit belangrjjke werk is  a. zeer  aanbevolen door 

t Bouwkundig- Weekblad 
en de : 

S. A As., r  van de Ambachtsschool te
. . O. , r  der . B. School te Zutphen. 

J. A. , r . O. teekenen te 'e Hoge, en 
J. E JONG , r  a/d . B. School te Zwolle. 

t werk bestaat uit drie deelen kl. 4°. bevat 200 bladzijden tekst, 26 afzonderlijke 
platen cn 240 figuren tusschen den tekst, en kost slechts ƒ2.50. Uitgave van . S te Tiel. 

t 402 

. 

VOO
Stoom-, Oi is-, -

en Waterkracht. 
VOO

, , Sp i j zen 
Vraag onxe geïllustreerde bro-

chure en'referenUeUJat. (2) 
r  dan 100 alleen in Nederland geplaatst. 

. 
. , 

A  E .Tl, 
 pasklaar

, Schuttingen, 
, , 

Vloerribben enz. enz. 

t hij d. W. vm de Win) & , te . 

E G N u . 22. G 28  1892 

r  F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentien: 

Bureau van  Opmerker, Van-SpeijkstnuU  *>ffage. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia J. , 

, E JONG  en PAU  J. . 
Stukken, deze e betredende, te adresseeren 

VondeUcade  te Amsterdam, 
en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft aan den 

l,e-Secretaris, American , te Amsterdam., 

A.V/.W. 
T  Per ""'indeno f wel, bij

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 
Postunie)  en "  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnommer,  aangenomen. 

 contante betaling  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-Hag-r en bij  den t Jon. (J. S  CzN., Boek-
handehar  te Amsterdam. 

(A. et A.) E 
E ' VOO

T N EN N 
V A N N T E N E V A N 

N EN . 
Onder  bovenstaanden titel is dezer  dagen vanwege 

de „Vereeniging van Burgerlijk e "  een boekje 
uitgegeven dat bestemd is om als handleiding te dienen 
bij  het opmaken van bestekken of waarnaar  in bestekken 
verwezen kan worden, zooals dat gedaan wordt met 
de Algemeene Voorwaarden die vanwege het k 
worden uitgegeven. 

Om deze voorschriften te ontwerpen werd een Com-
missie van vij f ingenieurs benoemd krachtens machtiging 
der  Algemeene Vergadering van 27 Augustus 1887, 
waarna in de Algemeene Vergadering van 18 Juli 1891 
het resultaat definitief werd vastgesteld. t schijnt 
dus dat de Commissie niet overhaast is te werk gegaan, 
waardoor we een waarborg hebben dat het ontwerp 
a tète reposée is gemaakt en de vrucht is van kalm 
overleg, terwij l we mogen onderstellen dat het besef 
van de noodzakelijkheid om bovenbedoelde voorschriften 
samen te stellen, zeker  in voldoende mate bij  de ont-
werpers aanwezig zal zijn geweest om hen er  ernstig 
naar te doen streven iets werkelijk bruikbaar s te 
leveren. 

Zooals uit den titel reeds te zien i* , worden alleen 
administratieve voorschriften gegeven. Voor  de techni-
sche zullen dus de bekende „Algemeene Voorwaarden", 
behalve die van het bestek nog moeten dienst doen, 
tot tij d en wijl e het noodig geacht wordt de A . V. in 
haar geheelen omvang te herzien. 

l er  veel in het boekje wordt voorgeschreven 
dat naleving verdient, bevat het toch ook bladzijden 
die, hetzij  niet duidelijk genoeg zijn of tot miskenning 
van de goede bedoelingen der  ontwerpers aanleiding 
kunnen geven. Veel hiervan ware voorkomen als het 
wat minder  slordig geredigeerd was geweest. 

Zoo zien we dan op de eerste bladzijde een hoofd-
stuk over de wijze van betaling, waarin met geen 
enkel woord over  betalen gesproken wordt en slechts 
het model van een inschrijvingsbiljet wordt aangegeven. 
§ 3 heeft tot hoofd „gunning"  en bevat ook 't een en 

ander  aangaande dit onderwerp. Er  wordt echter  voor-
geschreven dat slechts uit de laagste drie inschrijvers 
eene keuze gedaan wordt of, als hiertegen bezwaren 
bestaan, eene herbesteding zal plaats hebben, met 
uitsluitin g van genoemd drietal. 

Welk nut deze bepaling heeft, is ons niet duidelijk ; 
meermalen toch gebeurde het dat een werk werd op-
gedragen aan n". 4 of 5 der  laagste inschrijvers zonder 
dat er  eenige aanleiding bestond voor  eene herbesteding. 

e borgtocht van den aannemer , welke zakelijk of 
persoonlijk zijn kan, wordt vastgesteld op tien procent 
der  aannemingssom; den aannemer wordt echter  geen 
zekerheid gegeven dat er  voldoende fondsen bij  de 

e aanwezig zijn, terwij l bovendien alle op of bij 
het werk aangevoerde bouwstoffen, zoodra zij  zijn goed-
gekeurd , eigendom des besteders worden. 

Bij  de „termijnbepalingen "  wordt gezegd dat de dagen 
welke in geen geval tot termijnsverlenging aanleiding 
geven, zijn de Zon- en algemeen erkende Christelijk e 
feestdagen en de verjaardagen van het hoofd van het 

k stamhuis. Andere verjaardagen en de -
tische feestdagen worden niet genoemd, of geven die 
soms wel tot termijnsverlenging aanleiding? 

Termijnsverlenging wegens onwerkzaam (!) weder, 
geschiedt met een aantal dagen, varicerende van hoog-
stens 2 (in den zomer) tot hoogstens 8 (in den winter.) 

Tot straf voor  handelingen in strij d met het bestek, 
wordt gebruik gemaakt van kortinge.i; deze kunnen 
worden toegepast, opgelegd of verbeurd; waarschijnlij k 
zal de aannemer, wanneer  hij  te kiezen heeft, liever 
die dingen verbeuren dan op zich toegepast zien. 

Waar zoovele voorschriften zijn op te volgen, is ook 
veel gelegenheid tot geschil, vandaar  wellicht dat het 
laatste hoofdstuk geheel aan dit artikel gewijd is. r 
het eigenaardig standpunt dat de heeren ingenieurs 
hier  blijken ingenomen te hebben, komen wij  ook met 
hen, door dit hoofdstuk vooral, in geschil. n de 
eerste plaats wordt er  een in 't oog loopend onderscheid 
gemaakt tusschen „deskundigen"  en „scheidsmannen", 
die aangewezen worden om geschillen uit den weg te 
ruimen. All e geschillen, zoo lezen we, tusschen den 
besteder  en den aannemer of hunne vertegenwoordig 
worden in alle gevallen waarin de wet zulks. 

et*'. 
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looft, n aan de k van twee „des-
kundigen", l die geschillen n n 
aan „scheidsmannen" in alle gevallen n de wet 
zulks t en de k van „deskundigen" 
geheel of gedeeltelijk niet g zoude zijn. 

t d tusschen een deskundige en een 
scheidsman t nade n doo  de bepaling 
dat men, om laatstgenoemde functie te bekleeden, moet 
zijn: - of l , officie  van de 
genie, ingenieu van een , ingenieu van 
eene ,  van gemeente-

, , of in het bezit van eenig 
technisch staatsdiploma, of docto in de n of in de 

, l voo  beide n ge-
d n zij, die k belang bij het k 

hebben of in p tot in den n 
d aan een de n bestaan. Eene benoeming, 

j dit is uit het oog n , t als niet gedaan 
beschouwd, nochtans zien we bepaald dat de beslis-
sing de  deskundigen als wet geldt, zelf al was één of 

n beiden ingevolge 't bovenstaande niet . 
Welke e de functie van een niet-benoemden wet-
geve heeft, is dus niet zoo dadelijk te n 
met: geene. 

 lezen we dat , ingeval de deskundigen niet 
tot eene beslissing kunnen komen, de meest e 

j eenig li d de e macht uitnoodigt twee 
nieuwe deskundigen te kiezen. Zulk een deskundige 
is echte niet zeke van zijn positie, want aan boven-
genoemd li d de e macht zien we het t 
toegekend een of beide doo  hem benoemde deskun-
digen: 1" te n en te . 2 bij n 
te . e nu zoo'n  twee deskundi-
gen moet n niet alleen, maa bovendien nog 

n , weten we niet en wellicht is e e 
handigheid voo  noodig om de kunststukken te vol-

. 
j het n met „scheidsmannen" schijnt men 

die moeilijkheden niet te , e  is althans 
niet in . n komt dit doo  de -
kende bepalingen aangaande deze . 

We moeten het echte eene e onbillijkheid 
noemen, dat slechts n als bovengenoemd tot 
scheidsman aangewezen kunnen n en het ligt 
voo  de hand, dat het tot moeilijkheden aanleiding 
geeft.  zulk exclusivisme n geheele cate-

n n , die als 't e aangewezen 
zijn om, in gevallen als hie  bedoeld, hun stem te 
laten . Welke g geeft het uitoefenen 
van een , of  nog, het 
bezit van een technisch Staatsdiploma, voo  het niet 
alleen g , maa , en , zaakkundig op-

n en billij k n van een scheidsman ? 
e dikwijl s toch, komt het , dat zich in de 

k geschillen , zoowel op technisch als 
ande gebied,  eene commissie van scheids-
mannen, samengesteld op de e wijze , totaal 
incompetent moet geacht ? t komt ons voo
dat het t de s de , 
hie  eene te e l gespeeld heeft en dat het spoedig 
blijken zal dat e  naast de officieele scheidsmannen ook 
officieuse benoemd moeten . 

e komen we tot de conclusie dat het 
boekje, zooals 't daa ligt, niet in eenige behoefte -
ziet, en zoolang we geen e handleiding te  be-
schikking hebben, geven we e  de  aan, de 

s Algemeene n als evangelie te beschou-
wen , l nu de g , blijkens eene -
dentie in  Amsterdammer, een open oog schijnt te 
hebben voo  de n die de A . V . aankleven, en 
ook genegen is e g in te . 

(A . et A.) . 
j de n voo  de nieuwe zeesluizen te -

den doet zich een d geval . 
Wannee men het kanaal langs wandelt en een blik 

t in den kolossalen , dan ziet men 
de taluds voo  een t deel bedekt met stukken 

e steen, die veel t n met 
de bekende tufsteen; het geheel maakt dan ook mee
de k van een e dan van een sluis in 

. 
 het j k mag heeten dat -

e de bodem zoo geheel e bestanddeelen 
zou bevatten dan de zand-, veen- of kleilagen die men 

l s in d , zoo ligt het -
den voo  de hand dat deze e massa haa ontstaan 
te danken heeft aan de  gemaakte -

n die nu, bij het maken van den bovenbouw, 
ontbloot zijn . 

n zal zich wellicht n dat d doo
den hee Van de s in het technisch weekblad
Ambachtsman met k is d n 
tegen de hie  gevolgde wijze van . 

e g is geschied z. g. in het natte. e beton-
laag, te  dikte van ongevee 2 , d ove  de ge-
heele lengte de  schutkolken en sluishoofden doo  mid-
del van houten s in het wate t en de -
vlakte a met zand belast. k is nu 
doo  de g van het wate de e van het 
nog niet e beton omhoog t en in aan-

g gekomen met de e zandlaag,
de zandsteenachtige massa ontstond, die , na de 

g van den put, moest n , 
l k de e betonstukken het -

bindende l misten. 
s dit n juist — de aanwezigheid in zoo 

e hoeveelheid van bovengenoemde e is 
moeilijk s  — dan zou de -

d van de g g moeten betwijfeld 
; bovendien heeft men te kampen met wellen , 

die, wegens het n van zand, tot g aan-
leiding kunnen geven en d kunnen -

. 
Van onzen  mag echte t n 

dat de kapitale , die voo  den bovenbouw nog 
moeten d n , niet zullen t -
den, dan nadat de soliditeit van dc fundamenten in alle 
opzichten d is. 

(A . et A.) E E NE . 
t eenige dagen t het oog van het flanee-

d publiek in de t n doo  eene 
expositie van bouwkunst, iets wat tot dusve zee zel-
den . 

e hee W. t Czn. n.1. heeft in de etalage-
e van de  Jansen en Zonen zijn p 

voo  een k f tentoongesteld. Ui t de bij-
e toelichting ontleenen we het volgende: 

j de samenstelling van dit p is als basis het 
a aangenomen, n jaa  doo  de -

schappij tot g de t vastgesteld"; 
p volgt eene g de . 
t de hee . besloot niet in te zenden vindt zijn 
k , dat hij zich niet kon n met 

de ook naa onze meening onbillijke bepaling in het 
a dat de e n het eigendom 

blijven de . 
Wel-is-waa zijn de aan de medailles toegevoegde 

geldelijke n niet n te noemen, en 
zullen m k niet alle s het 
gevoelen des n . deelen, zeke is het toch o. i . 
dat geen de s zijn p zal willen afstaan 
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voo  den n , een n medaille, zonde
. 

Van de opvatting de  zegt de hee . 
nog in het slot zijne  toelichting: „Zonde  in een bij-

n stijl gedacht te zijn, n de n — 
wannee men e  een n stijl in zoeken wil — 
een e van laat-Gothisch met ietwat , 
benevens , die doo  het n van ijze
als een de e , niet onmiddellijk 
tot een stijl " 

We hopen dat eene expositie als deze, in het open-
, doo  vele van dien d moge gevolgd , 

opdat  dc sympathie van het publiek voo  de 
kunst de n in e mate moge n 
opgewekt. 

(A . et A . )
V O O N E N -

N T E
Zooals wij s , d de tentoonstelling, 

g hebbende op b. g. , n week 
doo  den  van m feestelijk ge-
opend. 

s n tijd te n was het Comité -
zaam geweest, het welslagen van dezen d — 
begonnen op initiatief de  Afdeeling m van de 

j tot g de t - doo
het n van steun bij gemeenten en , 
te . 

e g bleef , of de n zich n 
zou gevoelen aan dezen d zijne n te 
besteden ; eene , die doo  velen ontkennend d 

. 
e uitslag wijst op minde , dan ge-

hoopt , en — het aantal n van 
m cn omliggende plaatsen in g ge-

nomen, zou men zelfs mogen , dat een zee
klein deel n zich e n gevoelde. 

n deze g toe te n ? -
schillende n n zich aan ons op. n de 

e plaats de ongewoonte. Zoolang niet elke e 
n een e d plaats heeft en de hand-

n hun e tentoonstelling" mis-
sen , zoolang zal naa onze meening elk plotseling 
opkomende d doo t -
lijden. 

s — indien deze n populai n — 
zou het s van Volksvlij t nauwelijks den schat han-

d kunnen ! 
Een ande deel van den n stand — en niet 

het kleinste deel — t — vóó  mede te -
ken — de , welke het zich n 
moet, met de , die het behalen kan. 

e n deze n — de hee Gos-
schalk zeide dit s in zijn e — zijn: 

i e e n n den n als 
individu mee op den . 

2e. „Zi j n bij tot g en g van 
den d , tot g van de liefde voo  het vak." 

3e. „Zi j helpen den n t te komen en 
de  buitcnlandsche mededinging het hoofd te bieden". 

4e. „Zi j toonen aan wat de levende n 
de  plaatselijke d , zoowel haa zwak-
heden als haa goede eigenschappen in het licht stel-
lend, d tot inspanning" 

Welnu, deze schoone n konden waa zijn, 
doch . . .. 

t deze n den n als individu mee
op den d , is . h dit t 
de n niet in de e plaats. n onzen tijd, 

n de ambachtsstand t naa n en naa

 boven t en het gelijkheidsbeginsel hoe lange zoo 
 doet gelden, is het den n onaangenaam 

 een d n te zien , die — hoe ook 
n — het t van naa beneden 

 ziende . e ontwikkelde n t 
e n niet; zoolang deze niet het uit-

vloeisel zijn van eigen initiatief, beschouwt hij ze als 
' een e van hooge geplaatsten, die het 

met zijnen stand goed meenen , doch niet 
het , noch de macht bezitten, aan de e 
eischen van den ambachtsstand tegemoet te komen. 

Wat baat het den , dat hij als individu 
mee naa n , indien dit een zuive l 

t blijkt? Zoolang het e stelsel van 
k geven het uitvloeisel blijf t van , van 

aanbestedingen en naa k jagen de , zoo-
lang dus elkeen e  belang bij heeft, dat de n 
voo  weinig geld , zal dit op den d 

n van den n als individu, slechts een 
d zijn , e hij zich eenigen tijd tooien kan, 

doch dat blijken zal geen nut af te kunnen . 
Neem de , die alle k omklemd houden, 

weg en de g en g van den d 
en liefde voo  het vak" zal van zelve — zelfs zonde
stimulant — volgen. 

t het Comité dit alles beseft en n is 
 van de nooden van den , bewijzen de 

n van den hee . Gosschalk in zijne openings-
e , waa hij o. a. als ai/n g t dat 

slechts van uit de  de n -
g te n is Slechts n en 

n spelen met den bliksem". . . . 
En toch . . . men ziet het , men voelt het 

e omwee en. . men t halve -
den uit! 

t lichaam deugt niet, doch men t voo  ge-
leidelijke amputatie , men t balsems en kalme-

e oliën. 
Zoo'n balsem is deze . n moet hulde 

n aan het Comité voo  de e moeite, welke 
het zich , om toch iets voo  den n 
te willen doen. e uitnemende intenties ziende, 
moet het te mee g wekken, dat niet 

e en e n bestemd n voo  de 
e n — dit ten minste zou nog 

menigen n t hebben zich met n te 
meten. n stad en land niet t dezen wed-

d — eenmaal dat men steunen wilde — dit op 
flinke, e schaal te doen? 

t in d t met het feit, dat, bij de 
feestelijke opening, de s .— dit zijn dc hand-

n , die de n , t de 
tentoonstelling bestaat — op de j een plaats vonden 
en genoodigden , n , n , enz. op alle 
plaatsen beneden beslag legden, benevens het -
lij k hooge d dat van de tentoonstelling geheven 

,  slechts weinige n e k 
van kunnen maken, n ons tot de g 
dat het Comité niet alles kón doen om aan zijne goede 
intenties consequent g te geven. 

( Wordt vervolgd.) 

L S V O O . 
Te  gelegenheid van de g van het g 

bestaan de j tot g de t 
d , den 27 , het doo  de j 

n nationaal s gehouden in de feeste-
lij k met n en n e e zaal 
van n " te . 

Nadat de . J. . . Tak van -
vliet,  van e Zaken, en de -
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leden, de n C. Lelij ,  van , -
del en , . S. A . Venning , - ; 
gemeeste van de hoofdstad, L . , wethoude
van publieke n . . . A . , 

 aan de , J. F. W. , 
 van den d van  van het koninklijk 

t van , cn A . J. , kolonel- ' 
, commandant in het tweede genie-comman-

dement, benevens hunne dames, in een k e ' 
t salon doo  het  de j n 

ontvangen en op de e hadden plaats genomen, 
nam dc  C. n ,  van 
het s , het .  heette allen op feeste-
lijk e wijze welkom en t in het bijzonde den 
beiden s dank voo  hunne , 
deelde de g zijne benoeming tot
in de e van den n Leeuw mede en 
wees p dat deze , hem te t ge-
vallen , een bewijs was van de sympathie de g 
voo  de j tot g de . 

Na het applaus de  aanwezigen e de hee
n zijne , t den  en den 

Wethoude van . W. dank voo  hunne belangstelling 
om de opening van het s bij te wonen en 

e het d tot de n d en , ' 
die mede aan de m hadden gehoo gegeven, om 
ten slotte den  van e Zaken uit 
te noodigen het s te openen. 

e hee Tak van t achtte het een ee zich 
onde de leden van het s te mogen , 
uitte den wensch dat de deelneming n niet alleen 
genoegen, maa ook n zou n en - 1 

e het s geopend. 
. . A . n d alsnu het e 

tot het n de e te g van het 
g bestaan de ;  wees -

op dat de feestelijke stemming  leden , de geluk-
wenschen n d n doo
haa g bestaan zelf, omdat een maatschappij, 
die vijfti g n heeft , het t heeft e  te 
zijn. n maatschappij bestaat geen vijfti g n als 
de noodzakelijkheid van haa zijn niet gebleken is. 

n heeft de j het te danken dat 
zij dit g bestaan achte den g heeft ?
is een Saul onde de n en niet in staat de g 
volledig te n en toch is hij niet geheel 

, daa het  hem instaat heeft ge-
steld eenigen tijd met de j te leven en uit 
de e n den geest en het
van haa g te n kennen. 

e , die de j heeft , 
teekenen ; haa n was gewoon en zonde

e : de j zag bij e g geen 
heil in het uitoefenen van invloed op het publiek, dat : 
men zich in dezen tijd van , ja van apos-
tolaat, nauwelijks kan . t was iets -

h in haa ,  zij lof , 
te mee omdat zij zich late  nooit angstvallig heeft ge-
houden aan een eenmaal aangenomen . Zij is 
als van zelf invloed gaan uitoefenen doo  de belang-

e , die de bouwkunst , g te j 
n , zonde ooit j te kiezen. Wel d een 

levendige polemiek d , maa men d met open 
,  tegen , elk een d beginsel 

, en dit is haa e l geweest. 
Zoo k de j geen j in de g 

t het bouwkundig ; zij maakte niet uit , 
af dit al of niet in klassieken geest moest gegeven 

n , omdat niet gezegd kan n wat hie  de j 
weg de d is. t classicisme, dat eigenlijk 

t op de g de  opvattingen t | 

de bouwkunst van den n , was het zeke
niet. e j bond zich aan geen , 
maa maakte zich tot de e , n d 
ove  de e beginselen kan n ; 
dit was het middel om belangstelling te wekken en -
doo e de j een g leven. 

e bouwkunst was een , een n 
kunst en n heeft de j gezegd: „i k 
zal u tot e . Zij heeft dat tot stand , 
maa de belangstelling is nog niet algemeen, want 

t en muziek hebben het leeuwendeel. Onze 
e bladen zijn zoo goed als g voo

de bouwkunst en tot op e hoogte ook de dag-
bladen , die kolommen vol n ove  tentoonstel-
lingen van n en , doch 
slechts zelden een e g van een 

i gebouw geven. e d is in hooge 
mate , maa dit is altijd zoo geweest, 
zelfs in het e . Zeiden niet de in-
gezetenen van Athene, toen i schoone gebouwen 
in hun midden , tot , dat hij van hun 
stad een " maakte, een , met i 
nuttclooze sie  omhangen? t is een fabel, dat de 
kunst in d uit het volk was . 

Na aldus geschetst te hebben m de g 
van het g bestaan een feest is voo  de -
schappij , noemde  haa ook een feestdag voo
den . e j heeft den , 
die eeuwen lang d en d , 
op den d . t men de bouw-

s van de e n de  oudheid, zelfs 
van de middeleeuwsche Gothiek? t gaat zelfs zoo 
ve  dat men die s , die b.v. behalve s 
ook s n —  noemde l — 
alleen als s kent. 

t in onze eeuw begint men den bouwkunstenaa
mee te ; de belangstelling in hem zal

, indien men, evenals bij s en , 
in het gebouw een stuk zieleleven van den bouwhee
ziet. e t moet philosoof zijn; hij moet het 

n met het heden n , dat n geheel 
in zich opnemen en het n naa zijn geest. 

e t moet bij uitnemendheid de man zijn om 
ons te doen gevoelen, dat alles wat het t 
heeft , niet n is, maa ook voo
de toekomst kan dienen. 

k wenscht m ten slotte de 
j geluk en misschien heeft hij haa een 

g ; waa zij meende één feest te , 
t zij een dubbel: het feest de j en het 

feest van den . 
Nadat de  van het s . n 

voo  zijne e hulde heeft , t hij 
den  van e Zaken de medailles 
uit te n voo  de n g voo  een 

k f in de nabijheid eene e stad. 
e elf p ingekomen n n in handen 

gesteld van eene , bestaande uit de n A . N . 
, J. . Leliman, . . J. . , A . 

W . van , . E. Gugel, C. n en J. F. 
, en volgens het doo  haa t -

t n de navolgende belooningen toegekend: 
de e , n medaille en ƒ 300 

aan den hee C. N . van Goo  te ; 
de tweede , n medaille en ƒ 150 aan de hee-

n G. . en J. h te e en 
de e , n medaille, aan den hee Jan 

Stuijt te . 
e  van het s e de be-

looningen uit aan de n Van Goo  en Stuijt, te
g aanwezig. 
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e  deelde mede dat doo  den hee C. T. J. 
Louis , s van de , een 

t is , n n aan 
den  en n n aangeboden, 
en s dat een k van 42 n van 

, d doo  leden van de -
schappij , zal n uitgegeven , n de -

s de t heeft . 
e bijeenkomst t p gesloten en eene pauze 

gehouden. 
Ove  de n van het s t naa

het volgende nommc . 

. 
k v o o  b o u w k u n d i g e n. 

O n ze . Naa het 
h voo d t 

en d doo  F. Lz. s , 
 van de Ambachtsschool en 

van de Gemeentelijke avondschool voo
n te . Leiden, 

A . W. Sijthoff. 
t denkbeeld om dit k e k 

voo d te , is naa onze meening 
eene goede gedachte. e e g ligt voo
ons en wij kunnen niet s dan lof hebben voo  de 
flinke wijze p de zaak is aangepakt. e platen 
zijn duidelijk en de tekst is zelfs voo  den meest een-
voudigen n . e platen — zegt 
het s —, s op flinke e uitge-

d en die ook de details op zee duidelijke wijze 
aangeven, zullen doo , g en e 
uitmunten boven die in e n ove  bouwkunde. 
Vele van de in dit k behandelde samenstellingen 
zijn k weinig algemeen bekend, 

t k zal bevatten: t . — t ge-
. — e . — , lam-

, behang- en . — n en -
ten. — s , n en kozijnen. — n 
en blinden. — - en plafondbekleeding. — -

. — n . — . — 
Sloten. 

t k t uitgngeven in t t 
en is compleet in 12 n , elk van 1* 4 vel . 

j inteckening is de s slechts 50 cents pe . 

. 
c Administrati e van lie Opmerker heeft de eer  mede le deelen dal liet 

Bureau van dit hlad met ingang- van ; den 30en i a. s. verplaatst is 
naar  's-Ura ven luitje. §ran-Speijk*traat li*. 

Ter voorkoming van oponthoud verzoekt zij  heleefdelijk alle stukken, de 
, Administrati e en Expeditie het rellende, aan genoemd adres te zenden. 

t Bureau der e van Arch i tec tur a et Amic i t i a hl ij  ft natuurlij k 
1'ondelkade 145, Amsterdam. 

Be Administrati e voornoemd. 
E . 

. n dc Zaterdag jl . alhier  gehouden Vergadering 
der  Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen hield 
de heer . P. s Geesteranus eene voordracht over  krachts-
overbrenging der  electriciteit. 

Na de pauze deed de heer  W, F. . van Ollefen eenige mede-
deelingen betreffende het schoonmaken van stoomketels door 
petroleum en omtrent het omzetten van zandstrookplaten onder 
een ponswerktuig. 

Ten slotte stelde de heer  J. . van der e een vraag over 
eene mededeeling in het tijdschrif t  betreffende 
voorzieningen, welke noodig zouden zijn gebleken in de ge-
koperde dubbeling van het Engelschc oorlogschip
waarop door den heer  J. S. van Veen werd gewezen op de 
talrijk e moeilijkheden, om eene goede aansluiting van de koperen 
bckleeding te verkrijgen. 

Tot Bestuurslid werd gekozen de heer . Stolp, te Amster-
dam, terwij l met algemeene stemmen besloten werd tot toe-
lating van  nieuwe leden. 

Na afloop der  vergadering werd een bezoek gebracht aan 
's s , waarbij  de leden werden rondgeleid door  den 
muntmeester  en onderhebbend personeel. 

Als plaats voor de volgende vergadering werd m 
aangewezen. 

. e restauratie der  gevels van het stadhuis 
nadert hare voltooiing; het hardsteenen lijstwerk , dat op vele 
plaatsen erg beschadigd was, is thans waar  noodig vernieuwd 
en ook aan het opkappen van de gebeeldhouwde zandsteen is 
de meeste zorg besteed. Jammer dat de restauratie hierbij 
voorloopig gestaakt en het sierlijke torentje, dat er  zeer  ge-
havend uitziet, niet onderhanden genomen zal worden; het op 
de begrooting uitgetrokken crediet schijnt daarvoor  niet toe-
reikend te zijn. 

Ook de schoone plafondschilderingen in het groote voorpor-
taal verkeeren in een erbarmelijken toestand; overdreven kunst-
gevoel zal men overigens den n Gemeenteraad 
nooit verwijten; de onooglijke muziektent, die nog steeds het 
Vrijthof , die schoone wandelplaats, ontsiert, strekt daarvan 
tot bewijs; de plannen om ze, in verband met eene ter  plaatse 
aan te brengen fontein, te vernieuwen, bestaan reeds sedert 
het jaar  maar  de uitvoering laat nog steeds op zich wachten. 

. Alhier is eene Vereeniging «Oud " 
opgericht. e Vereeniging stelt zich ten doel, alles wat be-
trekkin g heeft op oude kunst en kunstnijverheid van t 
te verzamelen en te rangschikken. . S. van Gijn, van wien 
het initiatief in deze zaak is uitgegaan en die de vergadering 
waar tot constitueering der  Vereeniging werd besloten, presi-
deerde, betoogde als zijne meening, dat het in de eerste plaats 
het streven der  Vereeniging moest zijn, een museum voor 

e kunst en geschiedenis te verkrijgen. 
Om velen de toetreding tot de Vereeniging mogelijk te maken, 

is de contributie bepaald op  Stichter  der  Vereeniging 
is hij , die in eens f  geeft. 

— n schrijft uit e aan het  voor Nederland: 
Nadat hierop reeds 100 dikwijl s en sedert zoo langen tijd te-

vergeefs was aangedrongen, heeft de tegenwoordige r 
van W. . en N. dan eindelijk eene commissie benoemd om de 
algemeene voorschriften in zake de uitvoering var. waterstaats-
werken tc herzien. Uiterlij k  Juni a. s. moeten dc voorstellen 
tot daarin aan te brengen wijzigingen bij  genoemden minister 
zijn ingekomen Voor zooverre ik van het behandelde kennis 
heb kunnen nemen, heeft men bij  dezen vrij  omvangrijken arbeid 
vooral ook rekening gehouden met recht en billijkheid ; factoren, 
die in de nog bestaande,  September  vastgestelde, 
voorschriften maar al te veel buiten aanmerking zijn gebleven. 
Zoo luidt o. a. het artikel , behandelende de geschillen tusschen 
den aannemer  en de directie: «Wanneer tusschen de ingenieurs, 
of bij  hunne afwezigheid: tusschen de opzichters en de aanne-
mers eenig verschil omtrent het werk ontstaat, verblijf t de uit-
legging daarvan aan de directie, waarnaar de aannemers zich 
moeten gedragen, behoudens nader beroep op den e 
aannemer is intusschen gehouden het) werk voort te zetten. 
Bij  niet-voldoening hieraan kan de directie art.  toepassen, 
d. i. voor  rekening van den aannemer in de voortzetting voor-
zien". e Staat heeft dus al het recht aan zijne zijde, wijl de 
aannemers zich in dergelijke gevallen niet kunnen beroepen op 
art.  van het wetboek van burgerlijk e rechtsvordering. Voor 
den , die dus tot nu toe steeds moet afgaan op de ad-
viezen zijner  ambtenaren, bezorgde deze toestand veel last, 
zoodat het eene gelukkige gedachte mag worden genoemd, dat 
de, met de herziening van bovengemelde voorschriften belaste 
commissie de wenschelijkheid uitspreekt om bij  voorkomende 
geschillen soms ook de tusschenkomst van arbiters in te roe-
pen. Zij  heeft zich reeds tot verschillende bevoegde deskundi-
gen gewend om hun advies hierover. 
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E . 
. r  dagen is men bezig om 

op de balustrade van het Palais des Beaux-
arts, aan de zijde van de e de -
broek, de standbeelden te stellen, die de 
uitwendige decoratie van het gebouw moe-
ten voltooien. s nu kan men zich eene 
voorstelling maken van het effect dat deze 
galerie en plein air  zal teweegbrengen. 

e beste beeldhouwers van België heb-
ben hun talenten aan dit belangrijke werk 
besteed. , de decorateur  bij  uitne-
mendheid, is de auteur van de hguren 
die de Vlaamsche kunst en de e 
kunst personitieeren; z is de auteur 
van Assyrische kunst en e kunst; 

e Tombay Egyptische kunst en Grieksche 
kunst: s Fransche kunst en -
landsche, en Samain eindelijk, personifi-
eerde de e en de Spaanschc 
kunsten. 

. 
— e heer . , scheepsbouwkun-

dig ingenieur  van , thans woonach-
tig te Petersburg, Gr.  maakt 
in een schrijven aan den Secretaris van het 

k t van ingenieurs, zijne 
landgenooten en mede-ingenieurs attent 
op de prijsvraag voor  den bouw van eene 
brug over  de Newa en stelt zich ter  be-
schikking, voor  zoover  hij  hun in deze van 
eenigen dienst kan zijn. 

— t vierde e Spoorweg-
congres zal te Petersburg van  Augustus 
tot  September  worden gehouden. 

Zaterdag,  Augustus, is bestemd voor 
eerste samenkomst, vorming van bureau's 
enz., terwij l des avonds de leden bij  den 

r  van Openbare Werken zullen 
worden ontvangen. 

e volgende dag is bestemd voor een 
uitstapje per  stoomboot naar  de reedevan
Cronstadt en ontvangst van de leden ten 
stadhuize door het Gemeentebestuur. 

e werkzaamheden zullen verder  worden 
afgewisseld met tochtjes naar  Tsarkoe 
Selo en Pavlovsk, naar  de eilanden, naar 
Peterhof, waar zij  van wege den Czaar 
zullen worden ontvangen, terwij l het Con-
gres zal worden besloten met een banquet, 
vanwege den Czaar in het Winterpaleis , 
aangeboden. 

Na het einde van het Congres zullen 
tochten worden ondernomen naar  Finland, 

u en Nischni-Novgorod. 

. 
— e ingenieur  klasse van den 

t J. P. Wijtenhorst zal, met  1 

ingang van  Juni, dienst doen als arron-
dissements-ingenieur te Vlissingen. 

— e heer  Van , lid van de 
Tweede r der  Staten-Generaal, is! 
benoemd tot vertegenwoordiger van de
Nederlandsche g op het interna-1 
tionaal Spoorwegcongres, dat  Aug.a.s.
te St.-Petersburg wordt geopend. 

— n e hebben de volgende
mutatiën plaatsgehad: 

Verleend: een tweej. verlof naar  Neder-
land, wegens meer  dan  jaren onafgebro-
kendienst, aanden hoofdingenieur  kl. bij 
den Waterstaat en 's lands burgerl. openb. 
werken . E. van lierckel; 

Benoemd: tot architect ie kl. bij  den 
Waterstaat en 's lands burg. openb. wer-
ken, de ambtenaar op non-activiteit P. de 
Schrijver, laatst, die betrekking bekleed 
hebbende, thans ter  beschikking van den 
directeur  der  burgerl. openb. werken. 

Bij  den Waterstaat en 's lands burgerl. 
openb. werken: tot opzichter  ie kl., de 
opzichters  kl. T. Wind, VV. . Guide-
naar, J. F. . van n cn J. C. -
ker, de tweede gedetacheeerd bij  de irriga -
tie-afd. Brantas en als zoodanig gevoerd 
i\ lil  suite van zijn korps; tot opzichter 

 kl„  de opzichters  kl. C. . Bergamin 
. J. Br  use h en . . Wollrabe; tot op-

zichter  kl., E. G. B. ten Brink en Tj . 
Bijkerk , daartoe gesteld ter  beschikking 
van den gouv.-gen. van . 

— e heer  C. , Voorzitter  der 
j  tot Bevordering der  Bouw-

kunst, is benoemd tot ridder in de orde 
van den Ncderlandschen . 

VACANT E . 
— Opzichter-teekenaar  voor  min-

1 stens 6 maanden. m salaris /
's maands. Adres onder  n°.  aan e 
Jongh's advertentiebur. Arnhem. 

— Adsistent-leeraar in het lij  n-
'teekenen en adsistent-leeraar in 
het hand- en ornementteekenen, 
beiden aan de Ambachtsschool te -
dam. Adres vóór  5 Juni aan den . 

— r  ambachtsschool 
. Jaarwedde ƒ  Adres vóór 

 Juni bij  den Secretaris der Vereeniging 
»de Ambachtsschool"  (/.ie advert in n"

. 

Bij  J. B. S te Groningen is verschenen: 

N E , 

F. Lz. , 
 iter Ambuehtase/iiml te Arnhem. 

t 737 Figuren. 
 Prij s / 20.00. 

 en S van 
 zullen op g 9 Juni 1892, 

nam. 2 ure, ten e in het open-
baar 

aanbesteden: 
t N van een ge-
deelte  aan de 
Nieuwe , tusschen de 
Willemsbrug en de Varkens-
sluis aldaar. 

Bestek en teekening zijn tegen beta-
ling van 50 cents, op de Secretarie der  ge-
meente verkrjjgbaar . 

N . . 
E van N zijn voor-

nemens op g 9 Juni a. s. des namid-
dags ten 2 ure, in 2 pi rceelen 

t leveren en stellen van 10 ge-
goten ijzeren n en het 
verrichten van verf- en repa-
ratiewerken. 

t bestek ligt ter  visie in de Consistorie-
kamer. 

Aanwjjzing op Vrijda g :i Juni a. s., 's na-
middags ten 2 ure, door  den Architect S. 

. 

Aanbesteding. 
r  de Bouwkundigen

&  te  , zal op g 
14 Juni a. »., ten verzoeke van den WelEd. 

r . C. J. E CZN. te 
 prov. N.-B., in het Café 

ede Berm"  worden 

aanbesteed: 
t amoveeren van een G 
en het bouwen van een -

. 
Bestek en teekeningen zijn verkrijgbaar  a 

ƒ 3 . - , bjj . J. , Boekhandelaar 
te T en bjj  de Bouwkundigen 

 & , te -
, door  welke laatsten tevens inlichtingen 

verstrekt worden. 
Aanwjjzing op het Terrein, op den dag der 

Aanbesteding, 's voormiddags ten elf uur. 
N.B. Bestek en teekening liggen ter  in-

zage in het Café »de Beurs", . 

Aanbesteding. 
Op g 7 Juni e. k. des namiddags te 

2 uur  (Amsterd. tjjd ) zal namens den 11 oog-
WelGeb. r . G. C. ü. . Baron VAN 

 in het Gebouw voor -
sten en Wetenschappen te  aan-
besteed worden: 

t bouwen van een -
S op de reeds gemaakte 

fundeering, op de NicnholT on-
der de gemeente Bunnik. 

Gedrukte exemplaren van het bestek met 
12 teekeningen zjjn te verkrijgen a / 5.— 
per stel, en liggen ter  inzage in genoemd 
gebouw, alsmede bij  den Architect . 

) te . 
Aanwjjzing op het terrein op g 80 
, des namiddags te 2 uur (Amsterd. tjjd) . 

& G , Leipzig 
leveren 

hydraulische en mechanische 

Veiligheidsliften 
voor 

met 
positieve d tegen valongelukkeii. 

, , 
Bandtransporten of Paternosterwerken, 

Compleete inrichtin g voor 
. 

met geheel nieuw systeem van Bokorworkon. 
Eenig representant voor  Nederland 

levert tevens voor S als lichte vuurvaste en goedkoope constructie: 
- en , - en N in dikte van 

3 a i . naar  systeem A . N en N systeem . 
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e  der  Gem. Gasfabriek te 
 is voornemens op g den 2 Juni 

1892 des namiddags ten 2 ure in het open-
haar  ten e der  fabriek 

aan te besteden: 
t maken van eene salmiakfa-
briek met fundeeringen voor  de 
toestellen, en het maken van een 
tijdelij k exhaustergebouwtjo 

Bestek met teekening van de Salmiak-
fabriek is tegen betaling van ƒ 1 te verkrjjgen 
ten kantore der  fabriek, terwjj l bestek en 
teekening van het exhaustergebouwtje aan 
de fabriek ter  inzage ligt. 

Aanwijzing op Vrjjda g 27 , voormiddags 
11 ure. 

n alle werkdagen , van 's na-
middags 12—l'/i uur  ten kantore van den 
architect A. . Frecm, Boulevard N°. 10. 

J.  S.zn. 

t Bestuur  van den -
 zal op g den 7 Juni 1892, des na-

middags te 1 uur , op het s te -
j  enkele inschrijving 

aanbesteden: 
1°. t onder  profi l brengen en 

tegen golfslag voorzien van het 
buitentalud van een gedeelte 
dij k van den Noorder . 

2°. t hard maken van een ge-
deelte weg in genoemden Polder. 

e aanwjjzing in loco zal geschieden op 
Woensdag  Juni 1892: voor het sub 1° 
genoemde werk des voormiddags te 111 , uur, 
te beginnen aan Zjjkanaal  en voor  het sub 2° 
genoemde werk des namiddags te 1', uur. 

Bestekken en voorwaarden liggen ter lezing 
aan de Secretarie van den Polder, op het 

s r  N°. 77 (afdeeling Financiën), 
terwjj l nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen bjj  den opzichter  der  Polders 

r  N°. 98, ten e voornoemd), 
bjj  wien tevens de voorwaarden dezer  aan-
besteding op franco aanvrage, en tegen be-
taling van 35 cents per  exemplaar  van het 
Bestek sub 1° vermeld, en van 25 cents voor 
dat sub 2° genoemd, verkrjjgbaar  zijn. 

inniAmuiu a te

Staal-, Plaat-, , - en  ''ll z 
Steeds voorhanden 

B  in verschillende profielen en lengten. 
n en i l uit de fabriek 

van Gebr.  & Co. te Weenen, alsmede 

 f $ A m b a c h t s s c h o o l

Gegadigden voor  bovengenoemde betrek-
king, waaraan een salaris van ƒ 2000'sjaars 
verbonden is, worden verzocht hunne stukken 
franco in te zenden vóór of'  op uiterlij k 15 
Juni aanst. bjj  den tweeden ondergeteekende, 
bjj  wien ook de e op aanvrage te 
verkrijgen is. 

Het Bestuur der Vereeniging nde 
Ambachtsschool' te . 

P. G , Voorzitter. 
G. . VAN , Secretaris. 

Adres: f 1. 

1  .  Pil  E. Ï 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
bjjzomler  geschikt voor  de reproductie van 

 enz. van  Architecten 
eu Bouwkundigen; op die voor
graphie voor  de reproductie van  en 

 ook van  voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne - lnr lcht ln g voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvragegratistoegezonden. 

Ov J. . 

in groote verscheidenheden, voor: , Trottoirs , -
Courts, , Winkel- en , Gangen, , 
Brug- en , Betonfnndeeringen enz. 

Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-
E Y , Passage Wjjnand Fockink, kamer 9 en 10, Amsterdam 

en voor  Arnhem bjj  den r . G. S C.Ozn., Beekstraat F f>2 te Arnhem 

 W. PATON

. - Arnhem. 

Fabriek en n van n voor  wetenschappelijk gebruik, 
Bekroond voor  Waterpas-, loekmeet- en andere instrumenten 

met Zilver 1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 
 onderscheiding

, . - en , enz. enz. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerediploma Amsterdam 1883. 

van gegalvaniseerd gegolfd ijzer. 
Catalogussen. Ontwerpen en Prijsopgaven wor-
den verstrekt door  den Generaal Agent voor 

Nederland en

T. G. T Jr. , Amsterdam. 

van Staal of van t worden sinds 1860 onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikan 

, . 
Generaal Agent voor  Neder/and en  T. G. T Jr., . 

E  A S-

-
en andere. 

, 

. , 
N VAN 

E , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond inet 
 onderscheiding1. 

Bickerstraat 
. 

n N 
. 

E , 

G. . S  C. Amsterdam. 
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G & , Amsterdam, „  J*  n 1  u/ JT

P r i n s e 14. n van - en Wandtegels. 

r  <l«r  breekkracht, weerstand tegen doorbuiging van Prolielijzer  cn Staafijzer. s ens 
Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

 beter  beter  dekkend, fijner,  witter 
^ - kleurhoudcnd dan eenig ander: 
 ^ 7 is bekroond door  Nederl. Schildersbond, 

kW s W s f U T s f l  Tentoonstelling van decoratieve schilderkunst, 
fl B  ^ Arnhem 1 SS 1; attesten van ervaren schilders 

 r i l uit alle  van ons land en daarbuiten. wor-
\ ^ ( \J f \J J d e n °1' aanvraag toegezonden. 

wordt door  tal van , Gemeente-
Architecten en e Autoriteiten ia hunne 
bestekken voorgeschreven, 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiver-
heid en goed gewicht, nooit anders at'ge-
levtrd dan in vaten voorzien van zegel, eti-
ket en fabrieksmerk, welke allen wettig zjjn 
gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd; des-
verlangd met certificaat van ooi-sprong. 

n leze de waardeerende artikels over  dit loodwit in het „N.  c. d.  d.d. 31 Jan. 
1SS7; in de „Huis-  e»  d.d. 1 i ; in de  d.d. 11 cn 
25 Juni : in de „Schilder"  d.d. 1 i 1889; in de „Opmerker" d.d. S Juli 1889 en 
12 Juli ; in de „Ambachtsman' d.d. S Febr. 1890 en in het „Bouwkundig Weekblad" 
d.d. 5 . 1891. 

Complete n 

t 
 "\  i 

G e b o u w en en , 
. E . G J r . , 

. 

t 402 

. 

s 

.  & Söhne, , 
t l a . 1 T in steeds gelijke uitstekende 

kwaliteit cn fijnste maling-, 

EX 

Systeem " 

n methefmeesfe succesgeplaatst. 

/ legen mlrehle en leaardeloaae 
 geieaar*eAun<a~. (3) 

 voo t en mngazijnlioude

J . W . N - G o u d a . 
, , . 

Onbrandbaar . 
s Attesten Prospoetus gratis. 

G. W. VAN  & C»,
verzenden franco, op aanvrage per postwissel; 

Gezegelde inschrjjvingsbiljetten met cou-
verten a ƒ 0.29 per  stuk 

n volgens art. 11 
der  arbeidswet . . . 

Verhuurbiljette n . . 
n . . 

Begroot ingstaren . . 
n van 

ongelukken. . . 

„  0.06 » i> 
» 0.05 » » 
» 0.55  10 stuk 
» 0.55 ,. 10 » 

) 0.17 
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A 

r  F. W. VAX T JGz. 
Adres voor e en Administratie van hel Weekblad en adverlenliën : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkslaaat  's-Hage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia , , 
. E JONG  en PAÜ'  J. U . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

cn al, w« de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

A.W.W. 
T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen cler 
Postunie) ƒ  en O f 8.—, beiden bij  vooruitbetaling. 

T 1EX ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

 bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  O/merker te 

 en bij  den t Jon. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

. et A. ) 

Gedrukt bij  J. W. wn d*r  WW &  O*., te i rnlwm. 

E G 
T E . 

l t enkele dagen geopend, doen de wei-
nige , die blijkbaa  in haast t 
zijn, nog niet aan een tentoonstelling denken. Ettelijke 
weken moeten nog n ee alles d en 
opgesteld zal zijn; zelfs is de bouw nog op enkele 
punten onvoltooid. 

A l s gewoonlijk kunnen we ook thans niet de optimis-
tische beschouwingen deelen de  bladen, waa deze in 
hunne n e de opening van het gebouw, 
vaak in uitgezochte , een l vellen 
ove  de e van het geheel. Zoo lazen we o. a. 
in een n blad: e l t een i 

f , waa volgens onze g moest 
staan: e l t een s f 
en is zelfs, als e opgevat, zonde eenig , 
want — op welken d is bijv. geen k gemaakt 
van de e , e het hout zich 
zoo bijzonde leent? m van de opvatting „hout" 
afgeweken om eene imitatie van zandsteen te geven? 

 die geheele , n 
de voegen f en messing, en de steenen niets dan 
planken zijn? t schijnt, dat — wannee e e is 
van bouwkunstige e —, men alle gezonde eischen 
van l etc. ove  het hoofd mag zien, om iets 
te maken dat quasi „monumentaal" moet heeten. 

e opvatting zien we ook hie  gehuldigd. e -
gevel  'n  van den hoofdgevel de  Ant-

e tentoonstelling, doch j opgevat — als -
catuu nl.  bestaat uit een n hoofd-
toegang uit planken samengesteld, doch van sluitsteenen 

; boven dezen boog een e be-
, van e ; n 

de Faam: 'n gezwollene maagd van e afmetingen, 
d de attiek, d de houten sluitsteenen 

van den n ingangsboog. Te - en e 
twee steenen s van hout met houten n 
van steen. 

Ui t de n deze s beneden, s 

c e van a et a stelt zich alleen k voo  den inhoud n stukken, e inilialeu 

van n met tuigaadje en ; dit 
benedengedeelte zee zwaa d doo e -
tons , die als n zich aan alle kanten uit-

n en n de spitsjes n uit komen 
; op deze s heele kleine , lachende 

ove  de plaats, die zij innemen. t geheel d 
met f . Eenige s -

, ook aan , de steenen sluitmuu
van hout voo  de zij , n toegangen, 

d doo  een g plateau op e 
zuilen van , die heel lief zijn, doch het ongeluk 
hebben te ve  van elkande te staan,  zij een 
dun effect maken. 

Tusschen dezen n toegang en de -
ken s bestaan vlakke , die de functie 
hebben de j aan de zijvleugels te . 

e zijn zee " opgevat, lieve  gezegd zee
losbandig, met de steenen , bogen en geschil-

e pancclcn. 
e zijgevel t zich 255 . uit en bestaat uit blok-
k in planken , met . 
e inwendige e is volmaakt in e met 

het uitwendige; geen plekje is e  waa het oog met 
welgevallen op . Alleen in den tuin, die -

g d t doo  een , n winkels, 
café's en s zijn , ziet men met genoegen 
het h jachthuis, dat met g is gemaakt, l 
de g de e cafés, winkels etc. 
doet , dat dit gedeelte van het gebouw 
— voltooid — e  gezellig zal uitzien. 

1 t doet ons leed, dat de t van het geheel — 
de hee Van Liefland te e — geen smaakvolle
gebouw heeft weten te plaatsen op dit bij uitstek dank-

e , waa a duizenden badgasten zich 
verdringen zullen en van wie het spijtig is te moeten 

, dat zi j , in hun d , zullen 
getuigen: e zee is e  schoon, de natuu lieflijk , het 
badhuis goed, de muziek uitstekend, de t 
hoog, maa de t is te hopen, 
dat zulke , behalve een souveni van de 

toonstelling, nog vele e photo's van -
landsche gebouwen zullen medenemen. 
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L S V O O , 
gehouden 27 en 28  1892 te Amsterdam. 

e j tot g de t 
e bij gelegenheid van de g van haa

g bestaan een , n de feestelijke 
opening op g 27 i j l . in het e nomnie

n . Aan dat g sluit zich het -
Staande van de n en de  algemeene 

g geleidelijk aan. 

C 27 i 1892. 

Na de plechtige opening van het s d eene 
pauze ingesteld en te m twee n hadden de -

n in dc sectiën:  Constructie cn Sociale vraag-
punten plaats. 

E . . 

Voorzitter:  Gugcl. 
e g d k bezocht, o. a. doo

. n en den  van het , l 
de ministe Tak van t aan de l had 
plaats genomen. Na een t d tot opening g if de 

 het d aan . . C. J. . Van Nispen 
tot , die een t hield ove  het ideaal 
der kunst, met betrekking tot de maatschappelijke orde. 

 zeide een edel p te zullen behandelen, 
 veel goeds, ook voo  den socialen toestand, tot 

stand kan n t en k s 
het bestaan, het wezen en de g van het ideaal. 

s betoog e in hoofdzaak tot het -
stellen van het ideaal de  kunst als een vast en eenig 
einddoel. n kon dat ideaal zien, zonde het te be-

; het zien is doo e n te , 
maa om het te n is e , de 
goddelijke , noodig. n den eikenboom kan 
men het ideaal van eenheid en samenstelling ten duidelijkste 

d zien, maa zoo het den mensch doo
de g niet gegeven , den boom als schepping 
van het n ten volle te kennen, is het hem niet 
gegeven het in den boom e eenige ideaal te 
begrijpen. t ideaal kan dus niet subjectief zijn en niet 

t n doo  de g van een eigen wil 
of eigen gevoel van den . 

e e e k om te betoogen dat dc 
, die doo  de liefde van het ideaal bezield is, 

liefde voo  zijn k , niet alleen om e 
winst , maa in den d zelf genoegen smaakt 
en  de maatschappelijke e helpt in stand 
houden. e , die de t en 't genot van 
den n s in handen hebben, e 
hij aan het ideaal in de kunst hoog te houden. 

e toegejuichte e lokte op het hoofdpunt be-
denking uit bij de n A . n en d Sassen. 

e e g e toelichting de  stelling, dat doo
het ideaal te n in de kunst, dat de  maat-
schappelijke e l zou blijven;  was van 
meening dat de samenkoppeling van het p ideaal, 
in dit , met dc e in d is. Ook de 
hee Sassen ontkende het d tusschen een n 
naa het ideaal in de kunst en in de maatschappelijke 

. Na k van den inleide d het d ge-
geven aan den hee J. . e , die het verband 
tusschen bouwkunst cn kunstnijverheid, en de meest gf 
wenschte betrekking tusschen haie wedeizijdsehe beoefenaars, 
behandelde.  kwam tot de volgende conclusies: 

. e bouwmeeste van een woning zij tevens de -
geve bij e volledige g tot een gezellig , 
maa is geenszins de man om al het d te n 

t meubelen-in-stijl, tot in n n 
aan den , is niet k aan de 
gezonde ontwikkeling van het kunstambacht 

2. t niet in-stijl-menbelen, mits onde beschaafde 
leiding, kan toch een h geheel . 

 in den toestand van , n bouw- en 
t , is het advies van den bouw-

meeste een , die tegen e afdwaling behoedt' 
e stellingen toelichtende, gaf  als zijne 

mcening te kennen, dat het ideaal zou wezen, dat den 
beoefenaa de d volle d d gelaten op 
zijn . n zijn licht tot het conventioncele 
geneigd en houden zich aan vaste stijlen Gelukkig! voegt 

. e  bij. j is geen  van de stijlloosheid, 
n sommige e n . t con-

ventioncele ontstaat uit het volgen van een -
komen, een n stijl, die boven den invloed staat 
van den wisselvalligen modesmaak. Laat ons dus, als 

, niet te zee afwijken van de vaste wetten 
de  schoonheid. j een muziekstuk, een gedicht, een 

j kan men mee e laten aan de op-
welling van het oogenblik. n ze ons, wij kunnen 
ze n of in een hoek zetten. n gebouw moeten 
wij dulden, zoo lang als het niet n t of 
in puin valt.  die neiging naa het conventioncele, 
welke  bij den t t g neemt, 
is een bezwaa waa het de d geldt. e 

t zal zijne s in stijl willen meubelen, gelijk 
hij op elk p zijn n stempel zal 

, en dit acht  een gevaa ten nadeele de
ontwikkeling van onze . t meubelen in 
stijl is eene e luxe. , , 
Gothiek het is alles niet mee van onzen tijd. Wij denken 
en gevoelen s dan zij , van wie g de 
stijl een uitvloeisel was.  onze d te 
dwingen oude stijlen te , maakt men haa
dood. Laat de , de n zijn eigen 
smaak , zijn t scheppen uit hetgeen 
hij zelf om zich ziet en mooi vindt in de . Ook 
op onze ambachtsteekenscholen volgt men g 
de methode om de n zelf hun n uit 
bloemen cn n te laten .

, dat de n ove  het algemeen niet het 
standpunt t heeft, dat hij zich als ideaal stelt: 
ambachtsman en kunstenaa in één n . 
En onde deze omstandigheden moet aan den t 
het t gegeven n om te waken voo  eene smaak-
volle en met het  van zijn gebouw -
stemmende . in afwachting dat de tijd kome, 
dat de d zich naast de  kunne-
ontwikkelen, zonde doo  dc laatste tc n . 

e beschouwingen lokten van e zijden tegen-
k uit. e hee n e aan hetgeen 

juist n als Sempe en c voo  de 
g de d hebben gedaan, en zou 

het ten e n als de wenk des s om 
niet mee in stijl te meubelen ingang mocht vinden. 

j wenschte aan den t het volle t d 
te zien om ook de inwendige g van zijn gebouw 
naa zijn beste inzicht te mogen . e hee -
wein e uit de e de d aan te 
toonen, dat deze altoos nauw d heeft gehouden 
met dc . e , welke de hee e 

f den ambachtsman schenken wil , heeft deze nimme
bezeten.  alle tijden heen, e hij naa het 
model, dat hij het beste vond en dat doo  een t 

d was. Na k van den inleide -
zijne stellingen in stemming t en doo  de -

d . 
e hee G. E V . . van Zuylen k a nog 
: „den artistieken eigendom" en ging na wat op 

dat gebied s in binnen- en buitenland was te e 
. 
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n het e p t t 
gezegd: t k van den t , a het 
voltooid is, gemeen goed; de , f of 
schilde neemt het als l van landschap of 
stadsgezicht in zijn d . 

Op het s de  Association litteraire et artistique 
te s d n ook voo  de e 

n bij d van stemmen i 
geëischt, maa bij het s te Neuchatel kwam men 
na e g niet tot . 

t onlangs bij den bouw van het stadhuis te n 
e doet zien, dat de zaak e g 
. 

En m t , hoewel hij d is, dat 
de aansluiting de  bij de e schoone 
kunsten op dat gebied zee lastig gaat, p aan, dat 
de s zich aansluiten bij de beweging in 
het buitenland, opdat men des te spoedige tot -
heid kome. 

Zijne conclusie luidde: „Evenzee als een , 
bestaat e  in ons land behoefte aan een wet tot be-

g van den n eigendom. t t 
aanbeveling voo  allen, die in deze zaak belangstellen, 
om zich aan te sluiten bij hen, die eene e 

, ook van den n eigendom, op het 
oog hebben. 

e conclussie d met algemeene stemmen aange-
Jiomen. 

e  sloot p de . 

E . . 

Voorzitter  J. H. Cuypeis. 
n de e deelde de  mede, dat 

hij met bijzonde veel genoegen de leiding deze sectie 
op zich had genomen, omdat de e op dit 

s een e plaats inneemt. Wel is in de bouw-
kunst de kunst onafscheidelijk van de , doch 
e e t deze twee n 

k in behandeling om in n tijd tot mee
e n te komen. t doel de  bouwkunst 

is s het beschutten de  menschelijke familiën. -
kunstenaa nu geeft in de e plaats gehoo aan zijn 

e ingevingen. e e moet hem j 
te hulp komen om hem goed, waa en schoon te doen 
bouwen. 

n de e plaats moet men bij het bouwen in het 
oog houden dat de e : steen, hout 
n ijze  op e wijze moeten n . 

s lette men , dat de e n 
van één l op zee e wijzen moeten 

n d om tot e n te 
komen.  was de hoofdzaak in de schoone bouw-
kunst het maken van k op den toeschouwe doo e 
massa's en e lijnen. Gelukkig is deze tijd ; 
de jeugdige s zijn e  thans van d 
dat de bouwkunst een , degelijke, noodzakelijke 
kunst is en niet een uiting van het dikwijl s ziekelijke 
kunstgevoel. n en d moeten j samen-

n met het gevoel; slechts dan kan men komen 
tot scheppingen, zooals de d die toepast 
op al haa . 

s nam de hee N . . g het d 
om in den e zijne denkbeelden uiteen te zetten : 

 resultaten cn het nut van het onderzoek van bouw-
materialen." Omdat de n n zijn de

, staat men steeds bloot aan n van 
den m en m mag men nooit n een 

k in te stellen, temee wannee men nagaat 
welke gevolgen kunnen n uit slechte bouw-

. 

Ten slotte kwam  tot dc volgende conclusies: 
1. t k van n is noodzakelijk 

en het n met t l mogelijk, zelfs 
bij e . 

2. t k kan alleen afdoende geschieden 
doo e e n en met volledige 
hulpmiddelen. 

3. n de meeste gevallen kan m alleen op -
voo  goed e s de g afdoende 
geschieden. 

4. n kunnen in sommige gevallen op 
de n genomen . 

5. t t van het algemeen n van het 
k van n is, dat de e 

qualiteiten minde zullen n aangeboden en de 
d van s mee d is. 

Na den hee g g de hee J. W. C. Tel-
legen het d om de „keuring van bouwmaterialen 
in verband met het onderwijs aan de  School" 
te behandelen. 

 kwam in de e plaats tot het t 
dat de Staat een n voo n 
dient op te n en in stand te houden, omdat 
de Staat dan bete t zal hebben de e 

n af te . Zulk een vast station zal niet 
mee geld kosten dan thans, nu zooveel geld t 
uitgegeven voo e n ten behoeve 
van de e n en dit station zich ook 
belasten kan met n voo . t 

n zou volgens  te t gevestigd en 
met de e school n moeten ; 
het moet mede dienstbaa gemaakt n aan de op-
leiding van - en , van s 
en van , die niet in staat zijn het s aan 
die school mee te maken. 

e inkomsten van het n moeten t 
n in 's , evenals dit het geval is met de 

s voo  den landbouw. 
Ten slotte wees , dat zijn n geen 

k vond in het n van de bestaande -
stations en van den man, die g in dit vak 
les geeft aan tic e School. 

e hee . Sijmons uit m stelt voo  het 
l tot g van s op de aan-

staande algemeene g de . nog eens te
e te , om  met t bij de -

g te kunnen n op het stichten . 
e hee l ziet mee l in e 

, omdat men hie  spoedige zal n ge-
holpen dan doo . t k kan dan zijn 
eigen s behouden. 

e hee Sijmons wijst , dat alleen de Staat 
zich de e kosten kan , die het aanschaffen 
van de noodzakelijke, e n . 

s eenige n n de stellingen 
van den hee Tellegen aangenomen; de  wees 

, dat allen het e eens zijn dat de Staat naast 
de bestaande s een eigen station moet stichten. 

n eene e e behandelde de hee Joseph 
Th. J. s de aangekondigde t een alge-
meen woord oï>et constructie in dc bouwkunst. 

 komt tot de volgende conclusiën: 
1. t is wenschelijk de n van -

, in eenvoudige n , te -
n onde alle bouwkundigen, en l te n 

onde het k van , die niet in dc gelegen-
heid zijn geweest een d s te volgen. 

2. e studie de s moet een gunstige 
g oefenen op het goede inzicht in samenstel-

lingen van hout en van steen. 
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3. Samengestelde ijzerconstructies mogen alleen tot 
steun dienen van zeer  veerkrachtige bouwdeelen. 

4. Cement-ijzer  (systeem ) biedt niet alleen als 
wand en zolder  gebezigd, maar  ook als dragend bouw 
deel, groote voordeden aan. 

e heer  Sijmons sprak hierna over  de stelling: „Cen-
trale verwarming — in het algemeen die door  middel 
van lagen druk — verdient, behoudens in grootere vrij -
staande gebouwen, zooals voornamelijk kerkgebouwen, 
de voorkeur  boven elk ander  stelsel". 

Spr. komt tot de volgende conclusion: 
t is aanbevelenswaardig de stoomkachels zooveel 

mogelijk in de te verwarmen ruimten te plaatsen. 
e verwarming mag niet door  uitstralin g maar  door 

buitenlucht, welke langs stoomkachels strijkt , worden 
verkregen. 

Ter wille van eene eenigszins regelmatige luchtvcr-
verwisseling moet de afvoer  van de bedorven lucht in 
verhouding worden gebracht tot de noodige hoeveelheid 
verwarmde buitenlucht, waarvan de warmtegraad in 
overeenstemming met de buitenlucht moet kunnen worden 
geregeld. 

r  een der  aanwezigen werd in overweging ge-
gegeven door  de j  populaire boeken te doen 
uitgeven, om de bouwconstructie ingang te doen vinden 
bij  minder  theoretisch ontwikkelden, waarop de heer 
Cuypers Jr. hoopt, dat de . gelegenheid zal vinden 
tot een dergelijke uitgave over  te gaan. 

Nadat de president in het kort de verschillende sprekers 
heeft bedankt en nog een der  heeren een terugblik 
heeft geworpen op het vijf-en-twintigjarig e feest der 

, sloot de voorzitter  de bijeenkomst. 

E . E . 

Vooisittct  B. H.

n deze afdeeling voerde de heer . E. Wintgens 
uit t het woord over  de vraag: „Wa t kan in 
het belang van den arbeider  gedaan worden tot bevor-
dering van goede woningen?" t behulp van statistische 
gegevens toonde de spreker  den invloed aan, dien de 
huisvesting uitoefent op den algemeencn levensduur  van 
den mensch, waarbij  hij  kortelij k wees op de zedelijke 
en economische zijde van het onderwerp. a behan-
delde hij  de vraag: s de Staat in het algemeen bevoegd 
langs den weg der  wetgeving in den woningsnood te 
voorzien? cn zijn de „woonverhoudingen"  onder  den 
arbeidenden stand bij  ons te lande van dien aard, dat 
een ingrijpen van den wetgever  gerechtvaardigd is?" 
Sprekers antwoord op de tweede vraag luidt bevestigend, 
waarbij  hij  zich beroept op de vele enquêtes, die den 
ellendigen toestand der  arbeiderswoningen ook ten onzent 
hebben aangetoond, terwij l hij  ook de eerste vraag toe-
stemmend beantwoordde, met erop te wijzen, dat be-
perking van de vrijheid , die een „woningswet"  noodzakelijk 
moet medebrengen, in het algemeen belang dient te 
worden toegelaten, een beginsel trouwens, dat men reeds 
vertegenwoordigd vindt in de onteigeningswet, de epide-
miewet, tie arbeidswet, de wet op de maatregelen ter 
verzekering van de veiligheid enz., dc wet op de stoom-
werktuigen enz. Op voetspoor  van Engeland beval hij 
respectieve en preventieve maatregelen in een woningswet 
aan. j  kwam tot de volgende conclusie: 

Een t op de arbeiderswoningen is noodzakelijk 
voor  duurzame bestrijding van den woningsnood der 
arbeidende klasse. Naast bepalingen, welke in bepaalde 
gevallen verbetering of afbruak, na onteigening, van 
bestaande arbeiderswoningen voorschrijven, moeten tevens 
minimum eischen — zoo noodig naar  plaatselijke gesteld-
heid te regelen — omtrent bodem en fundeering, hoogte-
der gebouwen, toevoer  van lucht, licht en goed drink -

water, afvoer  van fecaliën en ander  vuil, kubieken inhoud1 

en toestand van muren, daken, rookgeleidingen, omge-
ving enz, worden vastgesteld, waaraan nieuw te bouwen 
woningen dienen te beantwoorden. t toezicht op de 
huisvesting der  arbeidende klasse worde gehouden vanwege 
den Staat, die zich tot taak stelt den bouw van arbei-
derswoningen indirect tc bevorderen. 

n verband met deze zelfde vragen sprak de heer 
G. E. V . . van Zuijlc n over: „Wettelijk e bepalingen 
tot het opruimen van oude en niet aan de maatschap-
pelijke eischen voldoende woningen". j  trad in een 
uiteenzetting van den toestand in onze groote steden,, 
met name in Amsterdam, waar  nog 3000 kelderwonin-
gen waren. t voorbeeld van Oostenrijk en Engeland 
werd door  hem aangeprezen, op 't voetspoor  van welke 
landen wettelijke bepalingen in 't leven geroepen moesten 
worden om het afbreken en opruimen van niet aan de 
hygiënische en maatschappelijke eischen voldoende buur-
ten of gebouwen, zonder  stoornis voor  het algemeen 
belang, mogelijk en verplichtend te maken. 

Naar  aanleiding dezer  rede wees de heer t op 
het feit, dat de arbeiders in Amsterdam de voorkeur 
blijven geven aan de krotten in de oude boven de betere 
woningen in de nieuwe stad. Wat daartegen te doen ? 
Onteigening leek hem de goede weg. Een paar  sprekers 
klaagden over  vochtigheid, slechte rioleering en bekrompen 
ruimt e in de nieuwe woningen. Een amendement van 
den heer , den wensch uitdrukkend e om de ont-
eigening door  de gemeenten in 't belang van den bouw 
van arbeiderswoningen te vergemakkelijken, werd na 
eenige discussie ingetrokken. 

e heer  P. Smitt merkte op, dat men niet alleen het 
oog moet vestigen op de oude woningen, maar  ook op 
de nieuwe. Spr. geeft een schets van een zeer  slechte 
nieuwe woning door  hem betrokken, en die door  zijn ge-
neesheer  een „krot "  werd genoemd. p moest veel 
beter  toezicht worden gehouden. 

e heer  G. van , afgevaardigde van de 
timmerliedenvereeniging  eendracht verbeteiine. meende 
dat niet alleen toezicht moet worden gehouden op de 
woningen, maar  ook op hen , die op het bouwen toezicht 
houden en die zelf bouwen t eigen bouwen acht 
hij  in den regel een zedcloozen boel en de hypotheek-
houders weten niet, waarop zij  geld geven. Op dit alles 
moeten wettelijke bepalingen in het leven worden ge-
roepen. 

e heer  B. Noppen, afgevaardigde van dezelfde ver-
eeniging, is niet tegen het eigen bouwen, mits de werk-
man maar  zelf zal bouwen. e kan aangeven hoe er 
gebouwd moet worden. e rentabiliteit acht spr. verzekerd. 
Gebouwen, zooals hij  zich voorstelt, kunnen vij f percent 
opbrengen, mits zulk een blok woningen maar  uit een 
centraal punt gezamenlijk verlicht en verwarmd zal worden,, 
en verder  baden en algemeene waschinrichtingen worden 
aangebracht. n kan het geld van den kapitalist zegen 
afwerpen en wanneer  de arbeider  dan klaagt, dan is het 
zijn eigen schuld. (Toejuichingen!) 

e heer  Van Zuylen beantwoordt de vorige sprekers. 
Wat de heer  Smitt heeft gezegd, zal morgen in sectie
worden behandeld; spr. wijst er  echter  op, dat indien er 
een wet komt als de Engelsche, een woning, als door 
den heer  Smitt wordt bewoond, zou worden afgekeurd. 
Er is geen sprake van oude of van nieuwe woningen, 
maar  van bewoonbaarheid. 

Spr. zou geen voorstander  zijn van onmiddellijk e staats-
of gemeentehulp om woningen te verschaffen. Alleen zou 
de Staat bij  onteigening moeten zorgen, dat de bewoners 
onder  dak kwamen. 

Ook . E. Wintgens sprak in gelijken geest. 
j  achtte ook met den heer  Noppen dat het mogelijk 
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is woningen te bouwen, die een rente van vij f percent 
kunnen afwerpen. 

e conclusiën van beide sprekers werden daarna 
zonder  hoofdelijke stemming aangenomen. 

Ten slotte voerde de heer  P. Smitt het woord over  „d c 
wenschelijkheid eener  wettelijke bepaling omtrent den 
duur  van den arbeidsdag". 

Spr. gelooft niet, dat deze vraag op dit feest een 
wanklank zal zijn. Onder  de congresleden vindt hij  toch 
vele mannen, die steeds belang hebben gesteld in het lot 
van den werkman. 

e geschiedenis nagaande van de verhouding tusschen 
patroon en arbeider, in het bijzonder  tc Amsterdam, 
wijst hij  erop dat, hoewel het loon eenigszins verhoogd 
werd, men geen bepaling omtrent den duur  van den 
arbeidsdag heeft kunnen verkrijgen. e invoering stuitte 
af op tegenwerking van den arbeider  en op verzet van 
de zijde der  patroons en particulieren. 

Spr. erkent, dat de vergadering niet in deze den doorslag 
kan geven, maar  juist omdat de bouwvakken zooveel 
handen noodig hebben, vraagt spr. steun bij  de mannen, 
die dit congres hebben belegd en bijwonen. 

Trouwens wat nuttig is voor  den een, is tevens goed 
voor  den ander; indien eens een beweging wordt uit-
gelokt zal dat ten nutte komen aan allen. 

e vraag of de invoering van zulk een wet mogelijk 
is, beantwoordt spr. bevestigend. 

e wet op den vrouwen- en kinderarbeid toont dit 
aan. Zwitserland en Australi ë bezitten reeds zulke wetten 
en wat nu in andere landen mogelijk is, kan ook mogelijk 
zijn in Nederland. e verbetering is noodzakelijk en 
aleer  zulk een wet wordt ingevoerd, dient reeds het 
particulier  initiatief de hand aan den ploeg te slaan, en 
daartoe roept hij  de hulp der  congresleden in. e werke-
loosheid toch wordt van dag tot dag grooter  en spr. heeft 
het zich tot plicht geacht om dit, waar  dan ook, te 
verkondigen. 

Namens de Timmerliedenvereenigingen verzoekt spr. 
den leden van het Congres om een adres, door  die ver-
eenigingen aan de g gericht en waarin wordt 
gewezen op de toenemende werkeloosheid en betere 
regeling van den arbeidstijd wordt gevraagd, door  hun 
adhesie te steunen. Spr. concludeert, dat het particulier 
initiatie f onmachtig blijk t te zijn en dat daarom staats-
hulp dient ingeroepen te worden. 

e heer  Armand Sassen wijst op de conclusie van 
den heer  Treub, die morgen zal worden toegelicht. t 
eerste deel maakt eenigszins een onderdeel uit van de 
conclusie van den heer  Smitt en daarom komt het spr. 
voor  dat het beter  is, nadat de heer  Treub zijn conclusie 
heeft toegelicht, ook te stemmen over  de conclusie van 
den heer  Smitt. 

e heer e Groot meent, dat het moeilijk is den 
werkman te verbieden langer  te werken dan hij  wil, 
en toch is hij  voor  beperking van den duur  van den 
arbeidsdag. m stelt hij  de volgende motie voor: 

t Congres, van oordeel dat er  bepalingen dienen 
gemaakt te worden op den duur  van den arbeidsdag, 
stelt voor  dezen vast te stellen op acht uur. r 
wordt alleen verlenging toegestaan voor  bedrijven niet 
schadelijk voor  de gezondheid en dan met een ver-
hooging van 25 percent per  uur." 

e heer  Wintgens merkt op, dat als men een arbeids-
dag wil regelen, dit altij d internationaal zal moeten 
geschieden, anders zouden in Nederland door  verhooging 
van loon, meer  werkkrachten toevloeien, waardoor  men 
de kans loopt nog grooter  werkeloosheid te krijgen. 

e heer  J. van Veen, afgevaardigde van de timmer-
gezellen-verecniging Concordia  Xos, treedt ook in 
de geschiedenis der  pogingen van de werklieden om hooger 

loon en een regeling van den arbeidsdag te verkrijgen. 
Gelukt is dit niet, en men zal de hulp van den Staat 
moeten inroepen. j  stelt echter  ook voor  om de debat-
ten tot morgen tc schorsen. 

e hee Treub merkt op, dat de conclusiën, door  hem 
genomen, iets geheel anders zijn dan dc heer  Smitt wi l . 
O. a. meent spr. dat wij  nog niet rij p zijn voor  een acht-
urigen arbeidsdag, maar  wel dat de toestanden zoodanig 
zijn dat een wettelijke optreding tot regeling van den 
arbeidsdag zeer  wenschelijk is. 

t den heer  Wintgens kan spr. niet meegaan; diens 
opmerking was zeer  algemeen en brengt ons in deze 
quaestie eigenlijk niet veel verder. 

e heer  Passtoors, afgevaardigde van den
Volksbond, bestrijdt de e Groot, omdat men alsdan 
zou krijgen een normalen arbeidsdag met overwerk. e 
hoogere betaling daarvoor  gegeven, zou de arbeiders van 
den wal in de sloot helpen. 

e heer  Armand Sassen merkt op, dat èn de heer 
Treub èn de heer  Smitt van de conclusie uitgaan, dat 
de sociale krachten niet voldoende voorzien in den toe-
stand van den werkman en daarom willen regeling van 
den arbeid. t principe wil de heer  Smitt meer gene-
raal, de heer  Treub meer  partieel zien toegepast. 

m blijf t spr. erbij , dat het logisch is morgen 
eerst te stemmen ovsr  de conclusie-Trcub en daarna 
over  de conclusie-Smitt. 

e heer  Noppen dient alsnu de volgende motie i n: 
t Congres is van oordeel dat een zelfstandig op-

treden van de architecten en de werklieden de wettelijke 
regeling dient vooraf te gaan". 

e heer  E. . van n is van gevoelen, dat het 
particulier  initiatief zeer  zeker  mogelijk is, getuige wat 
er  reeds op verzekeringsgebied is gedaan. 

e . . w (algem. Nederl. werkliedenverbond) 
acht ook een kortoren arbeidsdag noodig. e toepassing 
heeft reeds daarvan de gunstige gevolgen doen zien. 
Echter  kan hij  nog niet inzien, dat de werkeloosheid 
daardoor  zooveel minder  zou worden. 

e heer  J. van Veen treedt nogmaals in een beschouwing 
over  de noodzakelijkheid der  regeling van den arbeid en 
doet een beroep op de hulp der  Vergadering. 

e heer  J. W. Smit (Ned. . Volksbond) herinnert 
eraan, dat in Amsterdam nog arbeiders zijn, die 52 uur 
achtereen «erken. j  wil niet, zooals een vroegere 
spreker, den arbeidsdag vaststellen op 8 uur, maar  toch 
meent hij , dat het door  hem genoemde cijfer  ten hoogste 
pleit voor  een wettelijke regeling. 

e heer  Noppen bepleit nog eenmaal de zaak en zegt 
dat de quaestie zal opgelost worden als de architect zich 
met den werkman vercenigt om de werkeloosheid te 
bestrijden. 

e conclussie van den heer  Smitt, schriftelij k inge-
diend, luidt thans: 

„Wettelijk e regeling van den arbeidsdag is wenschelijk." 
e Voorzitter  meent dat daaraan zou kunnen aansluiten 

de motie van den heer  Noppen. 
e heer  J E. W. Conrad is van meening dat stemming 

over  conclusiën en motiën de sectie niet veel verder  zal 
brengen. j  acht het wenschelijk, nu de
voor Bouwkunst weer  vijfti g jaar  voor  de borst heeft, 
dat zij  spoedige en krachtige stappen doet, die kunnen 
medewerken tot oplossing van het sociale vraagstuk. 

j  doet in dien geest een voorstel. 
e heer t meent dat alles te zeggen is voor  de 

beknopte conclusie van den inleider, die de vergadering 
tot niets bindt, daar  zij  een beginsel uitspreekt zonder 
in onderdeden te treden. Verder  steunt nij  de motie— 
Noppen. 

e heer  Conrad acht het na het gehoorde beter  dat 
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over  zijn voorstel eerst morgen, na den heer  Trcub ge-
hoord te hebben, zal gestemd worden. e heer  Van 

n ondersteunt dit gevoelen en acht het alleen op 
dit congres, uitgaande van de  voor Bouw-
kunst, mogelijk een conclusie in dien geest te nemen. 

e heer . A . van Beuningen stelt nu een motie 
voor  om in deze bijeenkomst geen beslissing te nemen, 
maar eerst de besprekingen van morgen af te wachten. 

e heer  Smitt wijst erop dat door  het debat thans 
het beginsel: „hervormin g van werktij d is noodig"  in 
deze vergadering is erkend. j  wil zich bij  het voorstel 
van den heer  van Beuningen neerleggen, omdat hij  niets 
anders kan doen, zoo hem morgen nog het woord 
wordt verleend. 

e heeren t en Noppen achten het echter  noodig, 
dat over  de conclusie-Smitt zal worden gestemd. 

c motie-Van Beuningen wordt thans met groote meer-
derheid aangenomen. 

(Wordt vervolgd.) 

. 

G V A N )E J 

T O T G . 

Op deze prijsvraag zijn elf antwoorden ingezonden. 
e jury , bestaande uit de heeren A . W. van , 
. P. J. . Cuypers, J. . , A . N. Godefroy, 

Prof. E. Gugel, C. n en Jacob F. , 
kende met algemeene stemmen den eersten prij s toe aan 
het ontwerp, onder  het motto: Saxa loquuntur door  den 
heer  C. N. van Goor te m ingezonden. n 
tweeden prij s behaalden de heeren G. Brouwer  Jr. en 
Joh. g te 's-Gravenhagc en de derde prij s werd 
den heer  Jan Stuyt te Amsterdam toegekend. 

e drie ontwerpen, die in het rapport van de jur y 
loffelij k vermeld worden, zijn van de heeren J. G. van 
Gendt A . L3. te Amsterdam, Stok en k te 

m en 11. Bonda Bz. te Amsterdam. 

l B u r e au v an E

i s t h a ns g e v e s t i gd t e ' a - G r a v e n h a g e, 

T a n S p e i j k s t r a at 117. 

T e l e g r a m - a d r e s: . 

>s(

—  >eze weck i> dc zesde g le  geopend door 
den , in  woord igheid van een aantal genoodigden 

Onder  de Nederlanders werden,  de heer  J. . . de , 
v̂inachtî de der  Nederlaudsche schilders, opgemerkt de heer  en mejuffrouw 

 de Sande n en de heeren Sadée en Tersleeg e Neder 
landsche afdeelint; behoort tot tie fraaist -̂arrangeerde en beslaat twee 
zalen met 120 schilderijen en twee  ingerichte kabinetten voor 
aquarellen. 

 de Nieuwe e Courant werd een Jiummhitis van 
Albert Neuhuij- door  den t

N E
*s ( . e commissie, opgetreden om den kunstschilder d 

Biet, ter  gelegenheid van zijn zeventigjarig feest een huldeblijk te geven, 
heeft aan het , ter  plaatsing in 's s m te Amsterdam, ten 
geschenke aangeboden het op een voetstuk geplaatst marnieren borstbeeld 
van dien schilder, gebeiteld door  den beeldhouwer t Van e te 
Amsterdam. 

Aan de commissie is de dank der g betuigd. 

n de vergadering van het . t van , den gen 
dezer  alhier  te hout 1 en, zal door  den d van Bestuur  een voorstel 
worden gedaan, om aan de heeren g en t te Amsterdam 
eene geldelijke bijdrage toe te kennen in het belang van hun proefstation 
voor  lrouwmaterialen Voorts zal door  den hoogleeraar  J. . 'leiders 
het vraagstuk besproken worden om te t een proefstation voor 
bouwmaterialen te vestigen. 

— Woensdag 1 dezer  werd de e Sport-tentoiinstelling te 
Scheveningen op plechtige wijze geojwnd. 

— Woensdag jl . herdacht de heer  J A. Wcinlierg, hoofdopzichter  bij 
de landsgeliouwen in het 2e district alhier, den dag, waarop hij  voor 
25 jaren als buitengewoon opzichter  in 's s dienst trad. 

— Bij  de tinna Prins, Spuistraat alhier, was deze week geëx-
poseerd het vaandel van de e schiet vereeniging „St. Sebastiaan". 
ontworpen door  den heer  J. Brouwer, architect alhier 

t vaandel, dat van groote originaliteit bij  den ontwerper  getuigt en 
wat uitvoering betreft een eervolle plaats inneemt onder  de voortbreng-
selen van het Nederlandsche handwerk, maakt door  zijn schoon gekozen 
en levendige kleuren een zeer  aangenamen indruk. 

t borduurwerk is uitgevoerd door  de tirma Van Oven, terwijl de 
heer  E. van Brakel het smeedwerk en de heer  Stortenbeker  het schilder-
werk vervaardigden. 

. n hel gebouw der e voor  beeldende kunsten 
zijn tie werken, door  de heeren . Pander  en . . (Joovaerts, op hun 
studiereizen in ë gedurende het jaar  1891 vervaardigd, kosteloos ter 
bezichtiging gesteld van g 7 lot en met Zondag 12 Juni,, 

E r  B en W. is een aanbeveling opgemaakt voor  de betrek-
king van directeur  der  in aanleg zijnde gemeentelijke waterleiding. p 
zijn geplaatst de heeren: 1 . A s , directeur  der water-
leiding te ; 2. J van , hoofdopzichter  gemeentelijke water-
leiding te Enschedé, en P J , ingenieur  te Amsterdam. 

. n laatsten dag der d is de eerste steen gelegd 
voor  de waterleiding. e wethouder, . A Van , en de burge-
meester, n Van , hielden daarbij  aanspraken 

— e arbiters in het geschil tusschen de j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de linker e Spoorwegdirectie te , in zake 
de gemeenschappelijke verhouding der lijn  leef Zevenaar, zijnde de hecren 
professor  T. . (.'  Asser, te Amsterdam, cn professor  Endemann, te Bonn, 
hebben als derden scheidsman gekozen r É. . ('oninck l.iefsting, Vice-
president van den n . 

S . Van 3 tot 6 October  zal hierterstede een gastentoonstelling 
worden gehouden 

. 

— Aan den waarn. architect 2e klasse bij  den Waterstaat in Neder-
landsch ë J. A C n is, wegens meer  dan 15 jaren dienst, een 
tweejarig verlof naar  Europa verleend 

— j  den Waterstaat in ë zijn uvergeplaafs/.* van 
tie res. Tegal naar  de res. Amltoina, tie opz le kl A A. ; van 
de res Bezoekt naar  de res Tegal, dc opz. ie kl. J. C W. 1'. ; 
van de res. Bantam naar  tie res Samarang de architect der  2e kl J B. 

; van het gouv Sumatra's Westkust naar  de res. Bantam, de waarn. 
archit 2e kl J P Van ; van de res Semarang naar  de ie*. 
Pekalongan, de archit. der  2e kl A. W. Abels 

Voorts is eervol uit 's lands dienst ontslagen de waarn. opz 2e kl. bij 
den waterstaat enz J.  van der . 

n de plaats van wijlen den heer  J. J. , is met ingang van
|uni benoemd tot afdeelingchcf bij  den dienst van weg en werken der 

j  tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht: de heer . 
J. de Sonnaville, sectie ingenieur  te Zutfen 

Als sectie-ingenieur  te Zutfen zal optreden de heer . , 
thans als zoodanig te Croningen werkzaam, die aldaar  zal vervangen 
worden door  den heer  A. . , ingenieur  aan het Centraalbureau 
S. S. te Utrecht. 

— Bij  koninklij k besluit zijn bij  den d van toezicht op de spoorweg-
diensten benoemd, tot opziehter-teekenaar, J. . t en j . F. van 
der  Vlis. 

— e heer  11. Borger, civiel-ingenieur  tc Joure , is benoemd 
tot inspecteur-generaal over  de fabrieken in binnen- en buitenland van 
wijlen den heer  W A. Scholten te Groningen, thans geëxploiteerd door 
den heer  J, E. Scholten, 

— e Gemeenteraad van r  heeft d tot directeur  der 
waterleiding den heer  A. C Nienncijer, directeur  der  gasfabriek aldaar, 
en zijn jaarwedde vastgesteld op fhoo. Tegelijkertij d werd zijn wedde 
als directeur  tier  gasfabriek met f300 verhoogd en gebracht op f2500. 

VACANT E , 
— , opzichter  over  de werkzaamheden van eea 

keiweg in de gemeente k Adres het Gemeentebestuur. 
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. 
j tot Exploitatie van 

. 

(VOO G VAN N STAAT). 
0|> Blaidag den Sisten .funf , des 

namiddags ten 2 ure. aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 

bij  de e n te , van : 
Bestek N°. 580. 

t maken van het w met 
e in d «taande -

ken op het station N 
(haven). 
Be, root g /Stt.600.—. 

e besteding geschiedt volgens § 82 van het 
bestek. 

t bestek ligt van den 1 sten Juni 1892 ter 
leziug aan het Ccntrnnlbiirca n bij  de e n 
en aan het bureau vau den r Sectie r 

. VA N N te A cn is op franco 
aanvraag (per  brief) aan genoemd Centraalbim-au 

t van Weg en Werken) tc bekomen, tegen 
betaling van / t.ftn. 

n worden gegeven aan het Centraal-
bureau t van Weg en Werken) en door  den 

r  voornoemt). 
Aanwijzing op het terrein /al geschieden den 

 Juni 1892, tin 12.— 's middags
peesehe lijd). 

, dcu :jlsteu i 1892. 

Aanbesteding-. **> 
Op Blntdmg  Ju al r. . des voormiddags 

ten S ure, zal iu het e s aan 
de Zuidblaak te  door  dcu Architect 
A. v ) , namens de n  V l>. 

, c.,., iu het openbaar  worden aanbe-
et eed i 

t bonwen van F , n 
de benedenhuizen xijn t als 
TOlgt: één voo , één voo
Winkelhuis, één voo s en twee 
voo  Woonhnixen, aan de Snma-

g te . 
k en teekcuiugen zijn van af g 

2 Juni verkrijgbaar  tegen betaling van /'2.— ter 
r  Boekhandel J 1'. , Nieuwe 

u 15.'ï, . 
Aanwijzing iu loco geschiedt op g 7 Juni, 

des voormiddags ten 11 ure, terwij l dagelijkseh 
tusschen 12 eu 2 ure inlichtingen ziju te bekomen bij 
den Architect voornoemd, Schicdamschen k 142. 

r  de Bouwkundigen  & 
 te , zal op  14 

Junt a t ten één uur, ten verzoekt van deu 
WelEd r  JO  C. J E Czx te 

 in het Café „d e Ueura,

1 worden 

aanbesteed: 
t n van een G en het 
bonwen van een S 
k eu teckenin^eii zijn verkrijgbaar  ti / 'k— , 

bij  J , r  te OOSTE
T en bij  de i

& , r  welke laatsten 
tevens inlichtingen verstrekt worden. 

Aanwijzing op liet Terrein, op deu dag der 
Aanbesteding, 's voormiddags U-u elf uur. 

X B. Bestek eu teekeniugeu liguen ter  inzage 
in het CatV „d e Beurs", üusn . 

Aanbesteding. 
 eu S van -

 zullen op  16 J u n i S 
des namidd:tgs te S ure, iu het opcubaar  ten 

e aanbesteden in drie perceelen : 

t bonwen van eene school voo
Lage , het maken van 
eene woning voo  den
op een n aan de n bij de 

t te , benevens het 
maken en n van de voo  die 
school benoodigde menbelen. 

c voorwaarden liggen ter  lezing ter  Gemeente-
Secretarie op alle werkdagen vau voorm. 10 tot 
nam 4 uur  terwij ) aldaar  van Vrijda g den n 
Juni e k af gedrukte eiciuplareu zijn te bckuincu 
tegen betaliug van /*0 50 per  stuk alsmede van 
de teckeuincen tegen betaling van / 1 50 per stel 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden des Zater-
dags vóór de besteding des namiddags te 2 uren 
door  dcu Architect over  de werkeu en gebouwen 
der Gemeente bij  wien tevens tusschen den dag 
der aanwijzing eu dieu der  besteding des morgeus 
tusschen 10 en 12 uren de noodige inlichtingen 
ziju tc verkrijgen aan het Bureau van Gemeente-
werken (Prinsenhof N°. 1) 

c bus waarin de inschrjjvingsbiljette n om aan-
genomen te kunnen worden, moeten wordeu ge-
stoken is ter  Gemeente Secretarie op alle werk-
dagen van des voorm. 10 tot 's uam. i uren b< 
schikbaar, uiterlijk  lat dre mtddage S 
uur r a n den dag der bauiedtng, 

, :tl i 1892. 

E. A. . 
 Secretarie, 
A. A. . 

N . V GE-
E van  ziju vooruemcus op 

 Juni a s. des namiddags 
ten 2 ure, iu 2 perceelen 

aan te besteden: 
t n en stellen van 10 gegoten 

n n en het n 
van - en . 

t licstck ligt ter  visie in dc Consistoriekamer. 
Aanwijzing op Vrijda g 3 Juni a. s , 's namid-

dags ten 2 ure, door  den Architect S. . 

 cn S van 
 zullen op itandrrdag  Junt 

t9t)t, nam S ure, ten e in het open-
baar 

aanbesteden: 
t N van een gedeelte 

 aan de Nieuwe , 
tnsschen de g en de 

s . 
Hrnlek en  zijn tegen betaling 

van tt% Cente, op de Secretarie der  gemeente 
verkrijgbaar . 

Aanbesteding. 
Xalrrdag den a Junt tUtrt, .les namid-

dags ten S uren precies, zal iu het American 
l aau het - 1'leiu te Amsterdam wor-

den d : 

t n van de n -
t . 29 en 27 te -

dam 
liet Bestek met 2 teckenimreu is tegen betaliug 

van /'  2 tc vcrkrijire n bij  de Amst Boek- en Steen 
drukkerijv; h N S &  Co. n 2. 

C. . S . 
Architect 

e . 
T E F aangeboden, zoo goed als 

nieuw, 1ste, '2de en 3de Serie, te zamen  deelen, 
in portefeuille met stcmpelbandcn; heeft gekost 

J'étO.—. Aanbeveling overbodig. Prijsaaubicdin-
gen onder  lett. O- aau den . -

N & ,  17, Amtlerdam. 

J . STO  &  ZOON, 

G No. 7. 
» ra. 

Complete U i t t e n 

G e b o u w en en . 
. E. O Jr.. 

. 

v 
e half , zachte, 

uit de eenigre in die steensoort bestaande groeven 
van E Y . 

) V \ i \
Eenige  voo

d 

e ilu Progie. .15. 

, . 
Opgericht 1856. 

Erredlpl. lu a An i . l r r .«n i 1SS3. 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegeid ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verxtrektdoorden Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. O. T Jr . Amsterdam. 

J.  P. JAN SE, 

E . 
levert alle , speciaal 
fwtedseh en Noordsch Oraniet, rnw, bekakt, 
geprofileerd n gepolijst voor Gebouwen, 
Sluiawerken, Waterkeeringen, -
steenen. Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumenten. Grafsteonen. 
Gedenksteenen, Altaren. Naamplaten, 
etc etc. 

 Agent voor Nederland en
VA N  & . eigenaars vau 

Grauictgrocven tc , , EU'VÏ -
,  CU . 

, Zaag en , 
te Uui.oAST en . 

welke reeds tal van Granietwerkeu hier  te laudc 
en in de u geleverd cn in bewerking hebben. 
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e Fabriek ™ 
, 

-

v o or , A r c h i t e c t e n , 

, Teeltenaars, ens. 

d n . 

E
va  werken in zink en andere metalen 
tc  beveelt zich aan voor  dc 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere te geven 
teekening. 

Tegen betaling van f2. - niks franco worden 
toegezonden : 

 e. Catalogue van ornamenten in lood 
eu zink. 

2e. „  „  voor  gesinced-ijzereu trap-
e cn balusters 

met zinken ornament. 
3e. „  „  voor  jaloueiekappen. 

Bij  bestellingen van minstens ƒ 30.— wordea 
de twee gulden gerestitueerd. 

F. W. . 

J. W. i - Gouda. 
, , . 

Onbrandbaar. —
, Attesten, Prospectus gratis. 

E , 
d e s c h o o n s t e, b e s te e n g o e d k o o p s te f v o o

- en , is alleen  bij 
G. . S d' Co., Amsterdam. 

, s i l i c a a t, e n z. e n z. 

E van VA E . 

i n e , : , , Lawn-Tennis-Contts, 
, Winkel- en , Gangen, , - en , 

n enz. 
Voor inlichtingen gelieve men zich le adresseeren aan E  AS-

E Y , Passage Wijnand Fockink , kamer  !) en 10 te
cn voor  bij  den r  11 G. S C.Ozn, Beekstraat F «2 te

üe  W . PATOW W . 

vau l of van t worden sinds S onder 
garantie geleurd door  den uitvinder  eu fabrikant 

. _ _ _ , , Hmmsrmel*. 
Generaal Agent voor  Nederlawl en  T. tt. T Jr ,

JAN  C' . 
l f farn iXNtraa t 402, 

. 
. L u c h t- en s 

Voor  het verwijderen van warme of 
slechte lncbt, stof, stoom, gassen 
enz. Voor  droging en « . k o e l i ng in 
fabrieken van verschillenden aard. (1) 

Vraag prtfaen en referentie*. 

. &  J. , 
N VAN 

. W EN , 
op de . Tentoonslelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
 4 (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 

. 
E 0 ., , 

 n o

n van t en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

, 
Fhotozi n coiyrapliie 

e ondergeteekende vestigt dc aandacht op zijne 
inrichtin g voor , bijzonder 
geschikt "voor  de reproductie van Plant, Teeke-
ningen enz. van 1111. Architecten cn Bouwkun-
digen; op die voor e voordo 
reproductie van Platen co «iravure». ook van 
Teekeningen voorliockwerkcu enz. ten dienste van 

. Uitgevers en op zijtic N t é r è e t y p e - l n r l e h t l n f 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
jen op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Q . J . . 

r  inrichting . 
. , 

 n  .11. 
levert pasklaargekyaniseerd'rot enzwamyrfl) 

, , 
, , 

, em. em. 
Gedrukt bjj  de Vennootschap t Vaderland"-

E G N». 24. 11 Juni 1892. 

A 

r  F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentien ; 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstoaat  's-ffagc. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia l , 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, tc adresseeren 
\'ondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

len 

T  Per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland  de landen der 
Postunie) ƒ  en 1 f  - , beiden bij  vooruitbetaling. 

"  ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte cn
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
"s-Hage en bij  den t Jon. G. .N., Bock-
handelaar  te Amsterdam. 

A . et A. ) 
CONG N . 

k had met de viering van het 50-jari g jubilé 
de j tot g de t -
wacht nu eens een echt klassiek feest te zullen zien en 
bijwonen, waa het classicisme, het academisme, hoogtij 

n zouden, cn ben tot de g gekomen dat e
tot mijne e e een geheel e geest 

t en e  doo  de j een nieuwe frissche 
m is begonnen te waaien. t classicisme, het 

conventioneele heeft afgedaan en moet als l plaats 
maken voo  het , één met socialisme, — 
sociëteit, — maatschappij 

e n doo  den nesto de  anti-classicisten, 
onophoudelijk n lang aangevallen doo  zijn , 
die den scepte t waa men heden feest , 

n in eene stemming en eene omgeving n 
alle knellende officiëele banden en plichtplegingen hunne 
macht hebben n en de mensch, t van 

, zijn gemoed lucht kan geven en j en 
k zijn gevoel , n als een -

van half n gedachten van velen die het 
s en feest hadden bijgewoond. 

e e van eene officiëele e kennen wij 
allen; zoo'n e is een aaneenschakeling van e 
en gedwongen n aan de daden, doo  den 

s in diens afgelegde levensbaan t t gaf 
hie s dadelijk den k dat de , niet 
geheel bekend met zijn te n , was 
gekomen om als een loyaal man zijn eigen ideeën te 

, ideeën zooals wij die van d n 
kennen, een man die met zijn tijd weet mede te gaan 
en de meest e kunstopvatting huldigt. 

e s op het s n n de 
nieuwste stellingen op het gebied van kunst en e 
te n en zoo noodig met t te , 
en waa het n gold van socialen , daa
wendde men zich, wannee in eigen g geen n 

, tot mannen, die als de e s voo
de belangen van den n bekend staan. 

Was dat alles ? of moest men denken aan 
, " en aan „mode"? 

Voo  z  het de s in de-
zal van dit laatste wel geen e zijn j 

sectiën , 
t en wij 

kunnen zeke aannemen dat n als die van 
de n Joseph , , , , 
als e n te beschouwen zijn, doo  hen ge-

n met de vaste s in hunne n en 
daden g hunne e ideeën te 
handelen, en het is te hopen dat e  onde hunne toe-

s velen geweest zijn , bij wien die n diepe
zijn n dan tot het . Afgaande echte
op de stemmingen ove  dc conclusies en de , 
dikwijl s geheele afwezigheid van eenig debat, moest 
men l in de afdeeling  wel eens tot de -
tuiging komen dat allen het met de s eens , 
en dat was, gevoegd bij de k slechte opkomst, 

l van hen die hadden moeten komen n 
tegen de, toch t bekend gemaakte conclusiën, 
voo  de s onaangenaam, en hatelijk en laf van 
hen, die doo  hunne n en daden toonen e 
meeningen te huldigen. Op die n ont-

k de noodige t en e d en 
e in hooge mate 

e geheel s was dit in de afdeeling „Sociale 
, dank zij tie d van mannen, 

die niet n gekomen zooals zoovele , 
voo  wie een uitstapje naa , het t 
van ontmoeting van in-langen-tijd-niet-geziene-kennissen, 
of het aangename en het " van als li d of 

e eens een s bij te wonen, het hoofd-
motief van hunne d was, maa die daa
stonden als e menschen en als zoodanig hunne 
zaak , niet genegen zich doo e n 
en mooie beloften met een kluitje in het t te laten 

. t n zij , die steeds, waa en doo  wien 
ook het sociale k te g t gekozen, 
op de wallen , omdat alleen zij uls belang-
hebbenden en als zoodanig met de toestanden hit beste 
bekend, het meeste t van n hebben en be-

n niet tc mogen dulden, dat buiten hen om, ove
hen n en t zal . 

t was d voo  hen, toen de
bij de sluiting van het s hen dankte voo  hunne 

e Eedactie van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk Toor  den inbond n stukken, gewaarmerkt mot de in:tiile ü A. et A. 
v> , 
O 

m 
o 
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e houding"! A l s de leden van de j 
een d aan die „houding" hadden genomen, het 

s had heelwat mee nut gesticht. 
Ot, doo  een de e punten die moeten 

dienen om een begin te maken met de oplossing de
sociale quaestie, in de j tot g de

t te e tc , het doo  de -
lieden gewenschte gevolg zal hebben? Wi j zijn -
loopig zoo j het niet te gelooven. 

 uwe  is h het e  mede eens, dat 
onze eischen billij k zijn en'dat e  aan tegemoet gekomen 
moet , — maa gij allen-te-zamen mist den 
moed wat gij als billij k t te helpen . 
„Wi j hebben nu twee dagen lang veel mooie n 

, e  is zoo hoog , dat wij e  niet 
mee „bi j " konden, maa nu n wij , als we n 
voo  onze n , hun dan daden 
in plaats van n te kunnen . t thans 
wat, mijne ! laat de j van -
kunst thans toonen dat het haa t is met haa

s en van heden af alles in het k stellen om 
binnen den t mogelijken tijd onze nu gestelde 
wenschen te n en dat, als zij 50 , neen — 
25 jaa  oude is , zij zal kunnen getuigen met 
al haa t te hebben t aan de -
wezenlijking van wat thans nog zoovele idealen voo
ons zijn! " 

. ü. 

(A . et A . ) 
. X . (*) 

t leek wel of mijn laatste ontboezeming doel 
n had. n woelige s lieten lang niets 

van zich ; tot inkee , zoo meende ik , 
doo  de e n die in een oogenblik van 
diep plichtbesef mijn pen ontvloeid . k ging 

s zwange van plannen voo  een nieuw voetstuk 
voo  Amici t ia, dc zoo lang miskende w die 
ons zaaltje , en was s een m t 
aan te n voo  noodige e en een nieuw 

s kleedje voo  de e maagd, toen ik uit 
de e n gewaa , dat onde
de tallooze n van de e , die 
wegens k aan bewijs wee n , 
zich ook enkele delinquenten bevonden,
den naam van Goüt. Weg was mijn zoete waan en of 
ik al e op het k aan moed en -
heid van de n de c , zoo 
moest e  toch op n van tegenwee gezonnen 

n voo  't k geval dat ze na afloop 
de  buitenlandsche " ons wee met een 
bezoek zouden . 

k liet dus hun spoo volgen en jawel, na s 
Lui k even te hebben aangedaan, n ze bijtijds wee
hie  om de plechtige opening de  tentoonstelling van 
den d met hunne d op 
te .  was men echte op zijne hoede. t 
het domme publiek misschien niet n wat e
voo  een lege van ove  de d n cn 
een n d kade van , uitvoe-

e en e commissies hie  te doen was, — ons, wien 
het d d een blik achte de n te , 
dwong de uitstekende e een glimlach van vol-
doening af. t een g gevoel van veiligheid 
ontwaakte de  in me en e ik-ditmaal 
met naa boven ziende , de e en ge-
dweeë n s en k ze in den geest 

(*) Gebrek aan plaatsruimte was oorzaak dat dii stuk de voorgaande 
week niet kon worden opgenomen. 

met de muitende , die me d in 't gebouw 
de e Gemeente zoo'n k op 't lij f had gejaagd. 

e e blijdschap e doo  in de 
e van den ; een enkele bliksemflits, -

mede ze d was, deed de weinige malcontenten, 
die mogelijk doo  de liniën heengeslopen , het 

t in de schoenen zinken Was hie  dus het gevaa
afgewend, nieuwe g n de feesten, te  gele-
genheid van dc gouden t van de j 
tot g de , op touw gezet. n 
goeden oudjes was het maa niet aan 't d te 

n dat onde hetgeen men haa t pleegt te 
noemen, veel l huist, d om de 
oudelui op t te zetten, zoo gauw e  maa eens een 
enkele den moed zou hebben de spits af te bijten. Ze 

n zich met de gedachte, dat die s nog 
maa eene kleine d , doch bedenken te 
weinig dat de e — en in dit gezelschap buiten-
gewoon e — middenmassa d , 
deels doo  behoudsmannetjes, die bij iede gevestigd 
gezag , maa e  nooit een hand voo  zullen, 
uitsteken, en deels doo e vulkanen: menschen 
die in jeugdige onbezonnenheid hunne e n 
van de daken hebben t cn nu devotelijk het 
beste deel n hebben en een goed plaatsje onde
den l zijn machtig . Voegt men j 
nog de vlottende bevolking, de lui van t naa het 
goede en n het goede in , dan noem ik 
daa al een heel lege dat in tijden van gevaa geen 
cent d is cn doo  een enkel d man in 

e t . n zal zeke in het alge-
meene jubelkoo  dezen dissonant van den gemoedelijken 
A . e wel liet t t hebben, doch 

e p uit zich niet altijd en k in 
e plichtplegingen. 

Van mijn e belangstelling kan zich echte
de e j d houden en ik 
bied haa bij deze, zij het misschien wat laat, mijne 

e gelukwenschen aan. 
h n wij tot onze Goüts . k behoefde 

niet lang te zoeken; ze n al een paa dagen te 
n in den k van het Leidscheplein , 

kennelijk met het doel de plaatselijke gesteldheid e 
op te nemen, s de s te beginnen. e 

g was niet al te : ik g den k 
dat ik wel gemist kon . 

„Alle n naa het s he?" begon ik mijn . 
„Wi j gaan e  ten minste heen, we nemen iede een 
sectie voo  onze g en laten ze eens n om 
ons op een j tc stoppen!", klonk het uitdagend. t 

e me dat ik voo  mezelf nog kiezen moest, 
en spoedig ook, om ten minste één p goed in 
me op te nemen.  de e secties dan ? het een 
is al  dan het . t maakte me zoo 
zenuwachtig, dat ik ten slotte niemendal heb d 
cn me nu moet behelpen met hetgeen het gemelde 

p mij wel heeft willen meededen. 
Van hen e ik dan — want zij zijn e  geweest, 

op het s en op het feest — dat zij zich kostelijk 
d hadden. t kwam me al vei dacht , 

want — zoo g ik mezelven af— hoe is het mogelijk 
dat 'n feest de " in hun smaak kan 
vallen; kan de j iets geven, e deze 

n genoegen nemen; óf zou hun — zoo g 
ik me , na die laatste e te , de 
moed zoodanig in de schoenen gezonken zijn, dat ook 
zij het beste deel gekozen hebben en nu n 
bij elke uiting die ? — kunnen zij — die alles -

e Goüts — genoegen scheppen in het ongetwijfeld 
zuive  klassieke feest, dat de " t 
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heeft cn n zij al haa ziel moet hebben t ? 
k e s dat noch het een noch het ande

k was van hun blijdschap, doch dat het geheele 
feest en ook het s doo  hen beschouwd t 
als een succes voo  hunne opvattingen, ja, zij n 

. zelfs dat het geheele feest eigenlijk op óns zaaltje had 
n gegeven te n en daa mee d 

zou zijn, dan in het gezelschap van oudjes , die het zich 
zouden kunnen , want, zeide . A . Goüt 
O. a. met zijn sappig glimlachje: „j e t toch dat 
het niet g is voo  die luidjes, bij „oude wijven" 

n te , cn dat hebben ze gedaan, 
g dat hebben ze." 

e beide e „Goüts" vonden k het 
afscheid van . . J. . s uitstekend. Wat 
dat s geweest is, weet ik nog niet, maa dit is 

, dat zij n . E. Goüt , dat 
het een h événement was, 'n e 

g van alle „muisjes, die tot heden zoo be-
haaglijk aan de „knip" knabbelden. 

Ook ove  het s n ze g . „Jongens, 
jongens — zeiden ze—wat heeft die sociale kwestie'n duw 

t , cn de hygiène-kwestie en de kunst-
kwestie , „want nu weten we dat kunst subjectief is, doch 
tusschenbeiden objectief moet zijn, te  wüle de  maat-
schappelijke , en" . .. , ze hadden heel veel 
genoegen gehad, wat me ook al wee t -
kwam , zeke zijnde dat 'n spoedige ontgoocheling m'n 
deel zou zijn. 

k hoop in dc volgende week p g te komen, 
wannee zij — die Goüts — me althans de pen niet uit 
de hand nemen, want ze schenen me g g 
te zijn. 

A . BAQUE. 

L S V O O , 

gehouden 27 en 28 i 1892 te . 

(Vervolg en slot van bladz. 190.) 

, 28  1892. 

E . . n deze sectie d het d 
d doo  den hee F . . L . f ove  den 

 invloed der ijzei constructie op de hedendaagsehc bouwkunst, 
j  deed uitkomen dat het ijze  mee en 

mee t toegepast, daa het zich gemakkelijk doet 
n en voo e samenstellingen zee

geëigend is. l in n tijd t d de 
e aan 't oog te , t men 

zich thans haa in het gezicht te n en als nood-
zakelijk gevolg n moet g gehouden n 
met de nieuwe lijnen en . e toepassing de

n doet een e g in de 
bouwkundige n tegemoet zien. 

e hee . . e Nz. behandelde de : 
s het schoone in dc kunst ideaal of reëel, subjectief of 

objectief? en kwam tot de conclusie dat het schoone in 
de kunst subjectief is. Zij is dit als een uiting van doo

e n ontvangen n van -
scheiden d cn ook de k op den beschouwe is 
subjectief, daa dezelfde g op e 
individuen eene uitecnloopende e , 
die van het n afhankelijk is. 

Ook de m is subjectief en men is nog geen kun-
, al is men met e vakkennis begaafd; het 

valt moeilijk de s te n tusschen vakkennis 
en kunst en de e s n het 

, n hun s juist zoo hoog stonden. 
e de m niet subjectief, dan zou e  nooit 
d ove  kunstuitingen ontstaan. 

Na het aannemen de  doo  den hee e gestelde 

conclusie, hield de hee A . A . n van Oyen 
beschouwingen ove  dc heraldiek in de Nederlandsche 
bouwkunst, tot toelichting n een aantal afbeeldingen 
uit het h f te e langs de 
wanden n gehangen; in den aanvang zijne e -
handigde  aan den  de  sectie een 
exemplaa van de doo  hem n «Geschiedenis 
van het s van " als een 
geschenk voo  de . 

e hee n van Oyen schetste het nauwe 
d tusschen de k en de bouwstijlen en 

den invloed de , t dc l l e eeuw, op de 
bouwkunst. Stamwapens n doo  de n dik-
wijl s als t toegepast en nog heden geschiedt 
dit, maa het is jamme dat j zoo dikwijl s naa
slechte n t . t het n 
de t in ë is de beoefening de
wapenkunde zee toegenomen, getuige de e -
beelden, die uit dien tijd nog zijn , maa
het smaakvolle k e met den o in l 
en het h teekenen is in den laatsten tijd wede

.  lichtte met eenige n 
toe, dat n dikwijl s naa slechte aanwijzingen 

n en e dat ook s en s 
veel onooglijk k op dit gebied . 

 eindigde met den wensch, in de conclusie 
d „het is wenschelijk dat, bij het n 

van wapens in de bouwkunst, mee naa zuive -
dieke modellen t , welke conclusie met 
algemeene stemmen d aangenomen. 

Op eene g van den hee Leliman naa een goed 
handboek ove  wapenkunde, deelde de hee n 
mede, dat de goede n uit e tijden niet 
mee te n , maa dat hij een k als 
het bedoelde onde handen had, dat spoedig het licht 
zou zien. 1 

e hee n k k ove  het uitschrijven van 
prijsvragen door openbaic besturen en wees op het feit, 
dat vele - en e gebouwen naa eenzelfde 
model zijn , t het t ontstaat, dat 
de g bij het bouwen een eenzijdige g 
volgt, n doo  het n van n 
wijziging kan n . e conclusie, doo  den 
hee k genomen, luidde: n het belang van de 
ontwikkeling de  kunst is het een e eisch des 
tijds dat voo  de g van e n 
doo  den Staat, de e of n , 

e of besloten n n ; 
zij vond weinig , en hoewel enkelen zich 

n n met het oog op de e -
sultaten, die n dikwijl s , d de 
conclusie ten slotte doo  de g aangenomen. 

E . . n de e plaats g de 
hee . E. C . l het d om Het onderwijs 
in hygiëne aan architecten te behandelen.  de 
oplossing de  sociale quaestie in den zin van opheffing 
de  ellende volgens . nimme zal n , 
komt het hem voo  dat men goed doet zijn aandacht 

l te wijden aan het n van de t 
de  menschen tegenove , e inspan-
ning en g en al wat  het geluk kan 

. Niemand nu zal , dat de gezond-
heid de e facto is van die t en 

 van het menschelijk geluk. 

Op het gebied de  hygiëne staat d nu j 
wel ten achte bij e landen. t is dus niet te -

, dat voo s en n nog geen 
e is geweest van hygiëne, omdat gezondheidstechniek 

e nog een onbekend vak is. n ons land ziet 
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men in de n nog te voel dc eenige hygiënisten, 
hetgeen geheel onjuist is, want de meeste n 
bemoeien zich t niet met de algemeene hygiëne. 

n is het niet g op te , hoe 
men langs een omweg toch tot e g 
komt. e g zoo algemeen betoonde belang-
stelling in het lot van d:n , heeft mee
het oog op de n doen slaan. n wenscht 

t dat deze gezond zullen zijn, gezond gebouwd op 
n bodem enz. 
, met de g van het t op een gezonde 

woning voo  den , moet men ditzelfde t 
voo  iede n en e tevens -
deelen de meeste . Tot dit inzicht 
gekomen, zal men den technicus den eisch stellen aan de 

e eischen g te geven en d 
zal men de s ophalen ove  gemeente-bouw-

, s of e , die 
met de eischen niet d zijn en de n 
taak niet naa wensch kunnen . 

m moeten op de scholen de n n 
gelegd voo  de hygiëne, p men late  kan -
bouwen. Vandaa dat . tot de volgende conclusie 
kwam: 

„Waa  de voldoening aan de eischen de  hygiëne veelal 
voo  een t deel afhangt van den technicus, speciaal 
van den , t bij diens opleiding aan dezen 
tak van wetenschap een plaats te n gegeven." 

e hee G. E. V . L . van Zuylen behandelde -
gens :  toepassing dei hygiëne bij den botno van goed-
koope woonhuizen. t leidde hem tot de volgende con-
clusie : 

„Zoowel bij den bouw van nieuwe goedkoope woon-
huizen als bij het n van s bestaande, moet 
eene wijze toepassing de  wetten van de gezondheidslee
op den d staan. 

t hoofddoel moet echte steeds blijven om te 
bouwen en te n voo  een minimum-geld en 
zuinigheid in alle opzichten mag dus niet n uit 
het oog . 

„Ook schoonheidszin en t e gepaste 
g zijn k zelfs bij den eenvoudigsten bouw 

niet uitgesloten , doch in gevallen waa financieele -
nemingen het toegeven aan alle eischen te zamen zouden 
in den weg staan, daa moet het schoone en e 
wijken voo  het nuttige en hygiënisch doelmatige". 

n zijne e gaf de hee Van Zuylen de
aan n boven kleine woningen, omdat aan 
de e mee g kan n besteed , maa de n 

, l en de n n met 
den . Zij wenschten voo  den  lieve  kleine-
eigen woningen voo  1 of 2 gezinnen, buiten de stad. 

e kleine woningen kunnen ook kunststukken zijn -
n heeft p evenveel t als de kapitalist. 

Nadat nog e n ove  de conclusiën van 
de n l en Van Zuylen van gedachten hadden 
gewisseld, n de stellingen met algemeene stemmen 
aangenomen; met dien e dat de n het 
schoone én artistieke, n in het slot de  conclusie-

n , d n in de versie)mg. 
e hee J. F. k alsnu ove  be-

lang)ijkheid van kleine onderdeden van Jut woonhuis, met 
het oog op de hygiëne". 

 kwam tot de volgende conclusie: t is zee
wenschelijk: 10. dat men mee dan tot e ove  het 
algemeen geschiedt, de aandacht vestige op de „huis-
leidingen" ; 

„20. dat het maken van n of e 
t e s onde alle niet -

e n d e gesteld". 

n de discussies ove  deze stellingen d k 
de attentie gevestigd op het nut van het . 

Na eenig debat n de conclusiën aangenomen, in 
die  voege gewijzigd dat in het punt 2 , achte het d 

" d ingevoegd: „of e -
e , te g van . en W " . 

Ten slotte was nog aan de e de g van eene 
mededeeling van den hee G. J. , „over dc wijze 
van het geven van ondetwi/s in constructie der ondodeelèn 
van gebouwen bij classicaal ouderwijs, d van een 
stel , welke een plaatsje in de bibliotheek 
de j zullen innemen. t het oog op het 

e uu d besloten het stuk niet voo  te 
lezen, maa alleen in het g op te nemen. 

E . E . n de tweede 

g de  sectie leidde . W. F. b het 
opnemen van bepalingen omtrent arbeidsduur en loon in 
bestekken in. 

. wees j op den te langen  van 
een t deel de ,  hun f 

n afneemt en zij zeiven te g oud . 
d nu t het besef doo  dat dit een 

nationaal s is, en t ook om e n 
mee gelet op middelen tot . 

s te n of de n eene g 
 zijn dan de nadeelen, t . op dat de 

, waa zij een k doet n , met een 
 gelijk staat.  toch mag zij haa taak 

als  van het gezag niet uit het oog n 
en moet zij voo  het welzijn van de geheele maatschappij 
waken. Van daa dat zij n is in deze het d 
te geven. 

e algemeene n zijn slechts twee in getal: 
10. dat k t gemaakt op de , 
een bezwaa dat slechts dogmatisch is. n de tweede 
plaats t men g van de e van den 

, maa de g in landen waa een 
g bestaat, t dat deze s ijdel is. 

 bedenking is, dat men doo  bepaling van 
den d den n belet een voldoend loon 
te , m met g van den , 

g van loon d moet gaan. 
e hoog het loon moet zijn, om den n in 

staat te stellen een gezin van gemiddelde e te 
, is niet onde algemeene s te n 

en hangt van plaatselijke omstandigheden af. 
n bezwaa is, dat voo  minde bekwame en oude 

n geen plaats is in het stelsel, maa ook dit 
geldt thans . 

. t  de stelling: dat doo -
hooging minde k aan de t zal komen en zegt 
dat economische wetten niet alleen gevonden kunnen 

n doo  economische s te stellen. n 
geldt het bezwaa zeke niet , waa de d als 

. Ook weerlegde . het bezwaa dat 
de s nog mee zullen n naa de steden 
waa het stelsel is aangenomen, o. a. doo p te wijzen 
dat de aanneme geen belang mee zal hebben n 
van s te doen komen, zoodat een k voo
de d in e steden . 

Ten slotte kwam . op eenige e n 
en op dc middelen tot . e laatste, zoo t 

, is niet afdoende als n en n samen-
n , maa toch zal ondanks dit bezwaa de g 

van het stelsel veel goed doen. . conclusie luidde als 
volgt: 

„  1.  het opnemen van bepalingen t -
duu  in hunne bestekken voo , n de 

e n e  zooveel mogelijk voo  te waken, 
dat van de , die t in hun dienst zijn,. 
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geen g lange d t , en dat 
dezen n betaald volgens een , welke 
voldoende g houdt met de behoeften van een in 

e omstandigheden d . 
„2 . Üc e n zullen  ook t 

een invloed ten goede kunnen oefenen op den toestand 
van , die in dienst zijn van . 

„3 . Vele de , welke bestaan tegen liet maken 
van wettelijke n t n en -

, gelden niet tegen de sub 1" bedoelde bepalingen ; 
j kan met den bij n d van elk k bete

g n gehouden. 
„4 . Voo  de e toepassing van de sub l ° 

bedoelde bepalingen is een e e van de zijde 
de s zeiven . 

„5 . Elke poging om doo  bepalingen, als sub 1" n 
bedoeld, plotselinge, e afwijkingen van bestaande-
toestanden in het leven tc , zal op n 
uitloopen; ook hie  moest het n op geleidelijke 

g t zijn." 
e hee J. W. C. Teilegen stelt als nu ove  hetzelfde 

p de volgende conclusiën: 
. t geven van n in bestekken -

fende den d is wenschelijk, zoowel in het be-
lang de , als in dat van het toezicht hebbend 

l en te g van eene deugdelijke g 
van het . 

„2 . t geven van n in bestekken -
fende het uit te n loon is in d met het hie  te-
lande geldend stelsel van aanbesteding. 

„3 . Besteksbepalingen, j het n van s 
tegen een bepaald loon t n (zoogenaamd 

d eigen , zijn af te . n plaats van 
de n doo  een aanneme te doen , dient 
de  hen t in zijn dienst te nemen. 

„4. n het belang de n is het wenschelijk 
zooveel mogelijk de aanbesteding te n tot de 

g de , en het n de n 
in eigen hthee te doen geschieden." 

. toont aan dat e s n bestaan voo
den , o. a. de n van de Zondags-
wet. Niet alleen dienen e n gegeven te n 
in het belang van den , maa ook van hen, die 
toezicht houden. 

e tweede conclusie acht hij , omdat steeds 
het n is geweest om zoo goedkoop mogelijk te

t te gaan, zooals de gemeentewet t doo
het gelasten van e aanbesteding. 

t stelsel van aanbesteding komt p , dat 
een aanneme n , een k onde -

n te , hem echte j latende in 
het n van het loon. t geheele stelsel, in Ne-

d in , zou , wannee men inzage-
moet nemen van de boeken de s en e 
zal men toch moeten komen, indien een vast loon t 

. n zal zeggen dat dan ook niet -
g tegen ongelukken moet n n ; 

dit is , de g zal van het loon n 
afgehouden tenzij de gemeente zelf de g op 
zich neme, zooals de gemeente t eenige weken 
geleden dan ook s gedaan heeft, welke daad, volgens 

, zee is toe te juichen en tot een gezonden toestand . 
e s moeten weten hoe de bouwstoffen zijn, 

maa niet, wat den n betaald . A l s mensch 
moge dit het geval zijn, maa niet als  van 
het bestek. 

 zegt . dat e  nog geen besteksbepalingcn 
bestaan, die een goede g t het loon -

, welke gehandhaafd kunnen . Ook de-
hee k kwam in het Sociaal Weekblad na een 

j d k tot een zee mage . 
j de e conclusie zegt . dat hij een k 

oogenblik heeft gehad, toen vóó  eenige weken de bepalingen 
t de landsgebouw en in het leven n . 

e meesten, behalve de hee , die  zag, 
liepen . t geheele stelsel komt nee op het 

n van eenige goed e , 
hetgeen . in n aantoont. 

e n zijn eigenlijk , maa
hebben geen t op pensioen; dit is een systeem bij 
het , dat mee gevolgd . e aanneme betaalt 
die , maa t van den betaalmeeste -
voo  zijn geld g ; voo  het n van geld 

t de aanneme k . e toestand be-
stond  ook in , maa . heeft niet ge-

t alee n een einde d gemaakt en de -
lieden in dienst de  gemeente beschouwd n als 

n met t op pensioen. 
e e conclusie acht . geheel in het belang de

n te zijn. n kan van het stelsel van e 
aanbesteding zooveel mogelijk afwijken. A l de bestekken 
van d bij de gemeente acht . ongezond. Veel 
kan in eigen behee geschieden en in sommige gemeenten 
geschiedt dit dan ook s met t succes. 

Ook bij het k kan veel in eigen behee plaats vinden, 
als men maa niet in contact komt met de Algemeene 

. . wijst o. a. op de g de -
n te . j meent dat het k de -

tuigen van den aanneme zou kunnen n en de-
n en s tot n zou kunnen 

maken. 
e hee t sluit zich bij dit laatste aan, maa

toont aan dat dit voo n niet opgaat.
betoogt . dat e op het e loon wel 
mogelijk is, als de hand gehouden t aan het -

t tot het houden van betaallijsten, welke doo  de 
n moeten n afgeteekend. 

. Cohen t t de e van enkele doo
. b betwiste e .  wijst 

hij op wel degelijk bestaand l tusschen d 
en ,  deze laatsten n zijn 
voo  te gaan in plaats van de . e laatste 
toch doet meest e n n en dan 
nog van  geld. 

e hee W. C  betoogt, dat opneming en 
handhaving van bepalingen e loon en d 
wel mogelijk zijn. 

a t hij in eenige beschouwingen ove  het 
stelsel van aanbesteding. s conclusie was dat het 
althans hoogst wenschelijk is een f te nemen, en is 

m voo  aanneming de , al zou hij 
n eenige wijziging . 

e hee Smitt (inleide  de n van , 
t e s en t j 

o. a., dat juist de aanbestedingen de d de t 
, doo  het zoeken van de goedkoopste . 

Ten slotte beveelt hij het hie n belang 
d aan in de g van de leden de

j tot g de , en t 
hun de e bepalingen in de bestekken op te nemen. 

e hee Tutein Nolthenius ontkent dat t en 
ingenieu p veel invloed hebben, a de hee
Van n wede een tegengestelde meening . 

Na e n en n -
den nog eenige gewijzigde conclusies , be-
nevens een motie-Tellegen om geen conclusie te nemen. 

n kwam t de hee Smitt en s de 
hee Tutein Nolthenius in , p de motie -

n . 
t e d d p een motie 
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Smitt aangenomen, luidende: e Vergadering verklaart 
het wenschelijk dat de arbeidsdag wettelijk wordt ge-
regeld, en is tevens van oordeel, dat de wettelijke re-
geling in dc ambachtsnijverheid door  zelfstandig optreden 
van de ingenieurs en dc werklieden wordt voorbereid" 

t verhandelde op dc algemeene vergadering zal 
in het volgende nommer worden opgenomen. 

(A. et A.) 

S . 

e verdeeling der  wandoppcrvlakte voor het hangen 
der  schilderijen ingezonden door de verschillende natiën 
in het gebouw voor  Schoone n op de wereld-
tentoonstelling te Chicago, is geregeld als volgt: 

Natie 

Vereenigde Staten 
Frankrij k 

d 
ü 

Oostenrijk 
België 

ë 
Nederland 

d 
Noorwegen 
Spanje 
Zweden 

n 
Japan 
Canada 

o 

Wandlengte Wandoppervlaktc 
34636 vierk. voet. 
33393 .. > 

2475 v o c t 

2082 „ 
1438 „  20400 „ „ 
1401 „  20325 

866 „  11564 
835 12318 „ 
810 „  12410 „ „ 
658 „  9337 
554 7725 
550 „  8462 „ „ 
55» 7807 „ 
497 ,. 7005 „ 
272 „  3930 „ 
206 „ 2913 

 .. 2895 „ 
125 „  1500 „ „ 

n de oppervlakte aan Groot-Brittanni ë en andere 
koloniebezittende mogendheden toegewezen, is ook de 
ruimt e begrepen voor de inzendingen uit die koloniën. 
Van de oppervlakte aan Frankrij k toegestaan, gaat 4192 
voet af voor de expositie van e meesterwerken, 
welke door  Amerikaansche verzamelaars zijn aangekocht. 

Bij het berekenen der  bovengenoemde oppervlakte 
is aangenomen voor  hoogtemaat boven de lambrizcering 
1 5 voet, uitgenomen in enkele galerijen en paviljoens, 
waar die hoogte 12 voet is. e lambrizeering is in alle 
zalen 30 inches boven den vloer. 

Eenige der  inzendingen nemen wandoppervlakte in voor 
schilderijen in olieverf, aquarellen , decorath en archi-
tectuur; eenige der  kleinere afdeelingcn echter  zijn alleen 
bestemd voor  schilderijen in olieverf. c vier  groote 
galeries in het schip en de zijvleugels zijn bestemd voor 
de collecties beeldhouwwerken en monumentale decoraties, 
alsook voor de architectuur-inzendingen van alle landen, 
met uitzondering van die waarvoor  plaatsruimte bij  de 
schilderij-collecties zijn aangevraagd. 

t gebouw van den Staat New-York zal een der  ge-
rietlijkst e en sierlijkste worden van alle gebouwen der 
tentoonstelling. c afmetingen zijn 97 bij  193 voet, en 
het geheel is begroot op 80000 a 10O000 dollars. e 
parterr e zal bevatten ruime corridors, een informaticbureu, 
postkantoor, pakkamer, een open plein en een groote 
receptiezaal voor  dames. e volgende etage zal bevatten 
een groote hall of auditorium, groot 42 bij  80 voct, eene 
algemeene receptiezaal en eenige vertrekken voor  de pers. 

t uitwendige is ontworpen in c . 

J T O T G . 

 Algemeene Vergadering van

e vergadering was niet druk bezocht, hetgeen in hoofdzaak aan het 
pas afgeloopen twecdaagsch feest was toe te schrijven. Na de openings-
rede en de  huishoudelijke werkzaamheden, werd overgegaan tot 
de benoeming van twee bestuursleden, in de plaats van de heeren , 

de , die herkiesbaar, en Th. (i. Schill, die niet herkiesbaar  was. 
Eerstgenoemde werd herkozen, terwij l in de plaats van den heer  Schil! 
gekozen werd de heer . t'uypers Beiden namen de benoeming aan. 

Vervolgens werden de bekroningen uitgereikt voor de in 1891 uitge-
schreven prijsvragen, waarna de beer J . n eene lede hield, 

 hij  hulde bracht aan de vele afgestorvenen, voor dc diensten 
door  ben aan de j  bewezen. c levenden werden echter  niet 
vergeten. Zoo werden  heeren J Y. , de n liinnenl. 
/aken r J. P. . Tak van Poortvliet, Prof. . A. Pierson en . G. 

 te Berlij n tot
e vergadering werd daarna gesloten. 

N N C E . 

 Belgische  Ar mand < 'attier  is overleden  beelden van 
s en van s in het Paleis van Justietie te l zijn 

van den overledene. 

E . 
. e minister  van Waterstaat heeft den heer  Wekker, 

hoofdingenieur  van 's t te Zwolle, benoemd tot gedelegeerde 
voor  Nederland op het in Juli a. s. te Parijs te houden 5de internationale 
congres voor  binnenlandsebe scheepvaart. Ook de heeren Conrad, 
oud-hoofdinspecteur  van den Waterstaat, lid van de Tweede r der 
Staten (ieneraal, en g , hoofdingenieur  van den Provincialen 
Waterstaat in ( >verijsel, zullen Nederland en zijn g op dat congres 
vertegenwoordigen. 

— e llaagselte  heeft gevolg gegeven aan het voornemen 
om een afdeeling "  tc stichten. n een voorloopig liestuur 
hebben zitting genomen de heeren Th dc Bock, te 's Gravenhage, Willem 

, te Amsterdam en C W  Verster, tc . t plan bestaat, 
vanwege deze afdeeling over  eenigen tij d een heraldische tentoonstelling 
op kleine schaal te houden, welke gepaard zal gaan met een Oranje-
tentoonstelling 

. n de maand Juli zal op het m van d 
alhier  eene tentoonstelling gehouden worden voor  het werk der  leerlingen 
van de Groothertogelijke Badensche school voor d te -
ruhe, die onder de beste in d kan gerangschikt worden. 

n zullen eenige werkstukken der  School voor  kunstnijverheid 
tc m gedurende de maand Augustus in het m 
tc e worden tentoongesteld. 

- e commissie van het m van kunstnijverheid heeft het plan 
opgevat, dezen zomer van 15 Juli tol 15 Augustus eene tentoonstelling 
te houden van in ons land vervaardigde zilversmidswerken. Zij  heeft het 
voornemen, naast enkele oude stukken die haar  reeds zijn toegezegd, ook 
eene verzameling werken van levende meesters, goud- eu zilversmeden 
bijeen le brengen. ,  , 

t deze tentoonstelling beoogt zij  voornamelijk de nationale industrie 
te steunen , door  de werken onzer  zilversmidskunst in ruimeren krin g bekend 
le maken cn het kunstlievend publiek te doen zien, wat in ons land 
vervaardigd kan worden. 

e commissie zal zich voor het bijeenbrengen dezer  tentoonstelling 
wenden tot de gunstigst bekende meesters in het zilversmidsvak, en hun 
verzoeken eenige der  door  hen vervaardigde kunstwerken benevens ont-
werpen en teekeningen gedurende genoemden tij d aan het m te 
willen toevertrouwen. 

(A. et A.) . Sedert den 20sten i is alhier  een tentoonstel-
ling van moderne schilderijen geopend in , bijeengebracht 
door bet genootschap t zij  ons doel1' . 

Zeer  vele schoone stukken vinden wij  daar  bijeen, waaronder  enkelen, 
die reeds bij  vorige gelegenheden werden geëxposeerd, en welker  weder-
zien slechts hunne waarde verhoogt. Toorop vinden we in twee zeer 
uiteenloopende stukken vertegenwoordigd: e  bij  de n 
Bridge, 'n prachtig, breed schilderij, en e wolken''  mooi, 
doch vreemd door de eigenaardige techniek. 

Van Breitner  de schilderij n de sneeuw", die we bij  Wisseling reeds 
zagen in de , en n en Wind" , geheel op zijn krachtige, 
frisschc wijze behandeld. Verder  zeer  mooie schilderijen van , Bauer, 
Neuhuys, Thorn Prikker , g — Van n Van , Wenckebach, 
Verstel, h Onnes en anderen, die tot een tocht naar m 
ten zeerste uitnoodigen. 

. t Gemeentebestuur  heeft niet d onderhandeld over 
de vraag of het mogelijk zou zijn door  uitmaling van water te k 
verlietering te brengen in den toestand der e grachten; demoge-
lijkhei d is erkend en d heeft zich onder  zekere voorwaarden bereid 
verklaard te malen, mits de kosten ad f 200 per  etmaal door  de gemeente 
worden betaald t gemeentebestuur  heeft aan f een -
raden verzocht machtiging te vragen tot het doen dezer  bemaling bij 
wijze van proef. 

. e muurschilderingen onlangs in de kerk der e 
gemeente ontdekt, blijken volgens het getuigenis vau den rijksambtenaar 
door de g gezonden, van eenige kunstwaarde te zijn. Zij  stellen 
de twaalf apostelen in levensgrootte voor, en zijn óp doek ten deele over-
gebracht. 

(Al O) 
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— Bij  kon bed. zijn benoemd : tot officier 
in de orde van Oranje Nassau, E (iugel, hoog 
leeraar aan de Polytechnische school te ; 
lot ridder in die orde, F. J. Nieuwenhuis, archi 
tect der  gemeente Utrecht. 

— Bij  den Waterstaat in Nederlandsen e 
hebben de volgende nnitatien plaatsgehad: 

Toegevoegd: nan den chef tier  5e waterstaat 
afdeeling ten einde werkzaam te zijn bij  de 
opnemingen ter  verbetering der  bevloeiing door 
de Sampanrivier, de opz. ie kl . N. T. E. de 
Jongh. 

Geplaatst; in de res n tie benoemde 
opz.  kl C. (i. B ten Brink ; in de res, 
Batavia «le benoemde opz  kl . T j  Bijkerk . 

Ontslagen: dc opzichter  kl J. N Sleebos 

— e heer  F. A. r  zal op 1 Juli a. s. 
aftreden als administrateur  der  Üell telephoon 
maatschappij  en als directeur  der j 
voor  tijdaanwijzin g te . n eerstge 
noemde betrekking wordt bij  vervangen door  den 
heer F. , oud-zeeofficier. n de vacature 
van directeur  tier . voor  tijdaanwijzin g is nog 
niet voorzien. 

— e buitengewoon opzichter  van den water-
staat J. G. Baumann herdacht den n Juni den 
dag. waarop hij  vóór  jaren in 's s dienst 
trad. (iedurende dit tijdvak bleef hij  steeds bij 
de werken aan de Nieuwe e geplaatst. 

V A C A N T E N 

— Bij  den dienst van den Waterstaat en de 
burgerlijk e open!»are werken in Ned -1ndie" 
kunnen eenige adsp. ing worden geplaatst Zij 
die in aanmerking wenschen te komen, moeten 
zich bij  gezegeld adres wenden tot het r 
ment ran n e bezoldiging bedraagt 
f  's maands. Voor  verdere bijzonderheden 
zie men de Staats O 110.

. 

e Aanbesteding. 
Op Honderduit d«m SOfOn Junt 1*92 

des namiddags teu 2 ure (Plaatselijke tijd) , zal, 
in het gebouw van het t van Justitie 
te *s Gravenhage, in het openbaar  bij  enkele inschrij -
ving worden aanhestertt ; 

t bonwen van een eet- en veiblijf-
zaal en e d houdende 

, ten behoeve van het -
opvoedingsgesticht voo  jongens At 

" nabij . 
g /14.200. 

t k N°. 18 niet 2 daarbij  behoorende 
teekeniugen, is franco verkrijgbaar  bij  de -

 VAN C , Boekhandelaars te '  Craveu-
hage, tegeu betaling van /'10. 

t bestek en de daarbij e teekenin-
gen, ligt met eenige dctail-tcekeningen ter  inzage 
in een der  localcu van het t 
bovengenoemd, op alle werkdagen vau des voormid-
dags 8 ure tot des namiddags 8 ure 

Aantvtfxtng /al aldaar  plaats licit bon op -
dag den 27sten Juni 18'.*2, des namiddags ten ~' 
ure, (Plaatselijke tijd) . 

 zijn inmiddels verkrijgbaar bij 
deu t voor dc Gevangenissen en 

, t van Justitie te *s-(ïra-
venhage. 

Be r  vau Justitie, 
Voor  deu , 
 SecretariirGrtieraat, 

P. J. VAN l J . 
*ê~Gravtnkaye, t) Juni 18'J2. f 

 en S der 
Gemeente , zullen ZatVrdu / / S.» Junt 
1892 'a voormiddags l i ' / j  , l , i r . 'Ul het opcubaar, 
ten Gemeente hui ze 

aanbesteden: 
 N". 18. 

t n Tan t TOO  balken en 
dekplanken, TOO  de n 
te m en te . 

luliclitingc n worden alle werkdagen, tot den dag 
der aanbesteding, tusschen 10 cn 12 uur  gegeven 
aau het Bureau Gemeentewerken teu Gemeente 
hnize, alwaar het bestek met gezegeld inschrijvings-
biljet tegen betaliug van / © . A O verkrijgbaar is. 

Complete J teren 

. E. G Jr., 
. 

E 0 ., , 
O B V B ¥U A A l \ 99. 
i Tan t en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

, 
Photozincoggraphie 

c ondergeteekende vestigt de aandacht op zijne 
inrichtiu g voor  Photallthagraphle, bijzonder 
geschikt voor  de reproductie van Plan*, Teeke-
nlngen enz. vau . Architecten en Bouwkun-
digen; op die voor  Phatazlm'tgraphle voor  de 
reproductie van Platen eu ftravures, ook van 
Teekenlngen voor  Boekwerken cuz. teudieustcvan 

. Uitgevers en op zijne st é rèel > pe-lnrlch t ; 
voor 1111. , alles tot dc minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Q . J . . 

, . 
Opgericht . 

EcrerfipUm a Amsterdam tHS'.l 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Pryaopgaven 
worden verstrekt door  den Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 

. & J. , 
N VAN 

S EN , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
i (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en , 

Bickers traat 

. 

N V O O N 
G & , Amsterdam. 

 Uendrikliade 14. 
g tot het nemen Tan metselproeven bij  kunstmatige vorst. 

h en Chemlach Onderzoek van B o u w i a a i r r l a l c n , Tra»», 
Steenen, Cement, ent. — Tar ieven op aanvrage verkr i jgbaar . 

J. W. N - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren, "Venttlatiekokers . 

Onbrandbaar. — . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

E " 
de schoonste, beste en goedkoopste Ver f voor 

- en , is alleen  bij 
G . . S &  C o . , Amsterdam. 

Verfwaren, silicaat, enz enz. 

van Ntaal of van t worden sinds O onder 
c« ra,.li e eeleverd door  deu uitvinder  en fabrikaat 

, « « « « t j t a t r f . 

'ieneraal Agent voor  Nederland en  ti. T Jr ,
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Verkrijgbaa r  bij  alle soliede Verf-
handelaren en . 

il i , ,  cn
l  .Un eenig ander; 

is bekroond door  den . , Ten-
£ t| % toonstelling Tan decoratieve schilderkunst, Arnhem 1881; 
f i.~l^/~a~lTT /"V iT n van N S uit alle oorden van 

 1_1 \ 1_1 ons land en daarbuiten, worden op aanvraag tocire-

 y  7 r m i e a -
V " / 1 ^  wordt door  lal van 1 E -

N cn andere N in hunne 
beetekkea N 

, tot G van , -
 en GOE , T anders afge-

leverd dan in vaten voorzien van ZEG , T 
en , «elke allen wettig zijn gede 
poneerd. 

wordt steeds up dc E  geleverd; des-
verlangd niet certificaat van oorsprong. 

n leze de waardecrende artikels over  dit loodwit in bet „N  v d.  d.d S Jan. 1887; 
in dc „Huis-  en  d.d. 1 i 1887; in dc  d.d  cn 25 Juni 1887; 
in dc „Schilder"  d.d. 1 i 1889; in dc „Opmerker" d.d. 18 Juli 1881) cn 12 Juli 181)0; in de 
„Ambachtsman" d.d. 8 Ecbr  18U0 en in bet  „Bouwkundig Weekblad' d.d. 5 c 1891. 

Verkrijgbaa r  bij  alle soliede Verf-
handelaren en . 

e Fabriek VAN 

-

r , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, enz. 

" W e e g w e r l x t n i g - e n . 

B. S . - Arnhem. 
r  van Z. . den . 

 en Ï  voet  f'
eoor . 

 voor . - en andere N 
met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentooiisü 

e onderscheiding . 
, , F en B , enz. enz. 

, - en , i , enx. eni. 

E van VA E . 
Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend, 

in groote verscheidenheden , Trottoirs, , 
, Winkel-  fflagaiijnvloeren, Gangen, , Brag- , 

Betonfundeeringen enz. 
Voor  inlichtingen gelieve men zicli te adresseeren tian E  AS-

E . , Passage Wijnand , kamer !) en 10 te Amsterdam 
en voor  Arnhem j  tien r . G, S C.Ozn, Beekstraat F 02 te Arnhem. 

 P A T O N . 

Tlar i i tXNl rnu t 409, 

voor  bet oppersen, fiiltreeren  en verdoe-
len van enter  in geitouwen tor  vervanging van 
de hoogwaterreservoirs. (4) 

s . 
S . 

S Stalinrichtingen. 
S Weegwerktuigen. 

'  voor  Verbeterde 
Boter- en . 

Vraag prijzen en referentie*. 

A . . V A N , 
T T E 

, . . 
T N 

Nieuwe Comtructic 
, 

Torenuurwerken 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstellingen . 

N 1885. . 
« S o u d rn en Z i l ve re n . 

. VA N , 
S te

staar-. Plaat-, Band., - en . 
Steeds voorhanden 

Balk r  in verschillende profielen en lengten 
Vijle n cn gegoten Staal uit dc fabriek 

van Gebr.  Oo, tc Wccneu. alsmede 

A STE . 

Ter iliukkcri j  iltT Vennootschap,,.1 t Vaderland''. 

http://HJNK.lt


Photulitkwi n G.J. Thieme, Arnhem 
l van E  1892. rT25 
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r  F. W. VAN T JGr.. 
Ad es voor e en Administratie van het Weekblad en advertenliiïn : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-J/age. 

Bureau''der e van Architectura et Amicitia T. , 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, de/e e betretfende, te adresseeren 
Vondelk;ide  te Amsterdam, 

en al, wit de Administratie van het Genootschap betreft, aan 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland de landen der 
Postunie) ƒ  en e f , beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnominer, worden tot Wijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-Hage en bij  den t . G.  GZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam, 

"(A . et A.) J E . 

n het voorjaar  1891 werd ondergeteekende dc ver-
bouwing opgedragen van het perceel t 290 
te Amsterdam. e eigenaar  en bewoner, de heer  S. . 
Stokebrand, mr. smid aldaar, stelde er  prij s op van het 
gesmeed-ijzerwerk aan den voorgevel iets meer  te maken 
dan dit bij  den gewonen huishouw gewoonlijk het geval 
is. r  echter  al de ijzeren versieringen door  gewone, 
hoewel kundige, smidsknechts vervaardigd zouden worden, 
moest het gebied van het kunst-smeedwerk vermeden 
worden , en werden door  ondergeteekende de eenvoudige 
werkstukken ontworpen, die op bijgaande plaat zijn afge-
beeld en die onder  leiding van den eigenaar  van liet 
perceel door  zijne knechts met de meeste zorg en veel 
liefhebberij  werden uitgevoerd. 

e voorgevel zelf was niet voor  reproductie geschikt, 
tiaar  hij  met bestaande onderdeden moest worden opge-
trokken en van een ontwerp dus geen sprake kon zijn. 

Amsterdam. C. W. , 

 VOO N EN 
X T E . 

<A. et A.) . 
e tentoonstelling, aan dezen wedstrijd verbonden, 
t ons een beeld van de meerdere of mindere vaar-

digheid, door  handwerkslieden in verschillende vakken 
bereikt. Over  het algemeen zou men mogen beweren, 
dat de e werkman de techniek van zijn vak 
wel verstaat, doch blijkbaar  niet genoeg in de gelegenheid 
komt, flink met fraai te doen samengaan. Zoolang er 
gewerkt wordt naar  teekeningen, zooals in den gehouden 
wedstrijd het geval is, kan er  geen sprake zijn van 
eigen opvatting en zijn de goede vormen, die men hier 
en daar  tegenkomt, te danken aan de architecten, welke 
zich met de samenstelling der  teekeningen belast hebben. 
Waar echter  den werkman vrijhei d gelaten werd in de 
keuze van zijn te maken voorwerp, zooals in den vrijen 
wedstrijd, ontmoeten we zooveel bizarre dingen, dat 
de vraag bij  ons opkomt, of wel ooit iets van den artist 
in den n werkman komen zal? 

Er bestaat een enorme zin voor  knutselarij , voor  het 
kleine, het aardige; zich openbarende in postzegel-figuren, 
kopieën naar  schilderijen, modellen op kleine schaal vat» 
alle mogelijke zaken, etc, maar  betrekkelijk weinig lust 
voor  dingen, die een ernstige studie vereischen, waarbij 
teekening en uitvoering elkaar  de hand moeten reiken. 
En toch wordt er  waarlij k genoeg geteekend en worden 
verscheidene jonge krachten door  verschillende scholen 
afgeleverd, die zich slechts in het handwerk te lanceeren 
hebben om dit tot kunst te verheffen. h het hand-
werk is helaas in discrediet geraakt; maar  weinigen 
van aanleg en talent voelen er  zich onweerstaanbaar 
door  aangetrokken, om het dan te verheffen tot iets 
meer  dan techniek. 

Onder  de vele kasten, stoelen cn tafels bijv., die we 
daar  zien, vinden we geen enkel  doch wel 
diverse allergewoonste vormen, die we van alle meubel-
magazijnen te zien krijgen en gemeenlijk behandeld zijn 
overeenkomstig de eischen van de een of andere stijlperiode. 

n de meeste voorwerpen vinden we den architect terug, 
hetgeen o. i. niet heilzaam werkt op de ontwikkeling 
der  kunstindustrieën. e werkman zelf zou zijne ont-
werpen moeten maken; zoolang dit niet geschiedt, zal 
hij  — werkende naar eene teekening, waarvan de auteur 
niets met het handwerk te maken heeft — iets inférieur s 
leveren. En dit is te bereiken door  zijn natuurlij k schoon-
heidsgevoel niet te verstikken in stijlbegrippen; hij  zou 
terug moeten gaan tot de origine van het te maken 
voorwerp, de voorwaarden opzoeken, waaraan het moet 
voldoen, om deze dan met behulp van de te bewerken 
stof tot uitdrukkin g te brengen. 

s daartoe stijl noodig? Neen; dus ook geen architect, 
want deze werkt zooveel mogelijk in „s t i j l " ! . . . . 

Van den architect naar  den timmerman, is de sprong 
niet te groot. e werkstukken door  dezen en door  den 
metselaar  ingezonden, verdienen aller  aandacht. Van 
e.g. zijn voor  den gebonden wedstrijd eenige kwarten 
van trappen ingezonden, die uitmunten door  goede be-
werking, zoomede eenige duiventillen in grenenhout, 
die op eigenaardige wijze de zaal versieren en door 
hun vorm, al het geëxposeerde domineeren. Werks-
tukken als deze, achten we uitnemend geschikt om 

e e van Architectur a et Amiciti a stelt zich alleen verantwoordelijk Toorden inhoud Tan .stukken, gewaarmerktmeUe initiale*  i . e i i , 

a 
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den werkman naar  teekening te leeren werken, aangezien 
alle .samenstellende stukken aangegeven moeten worden in 
projectie en het menigmaal lastig is, deze te ontcijferen. 

Ónder de deuren bevindt zich eene, die in alles den 
ernstigen en zijn vak door  en door  kennenden werkman 
verraadt. Geheel gemaakt om uit elkander  genomen te-
worden, met een juistheid van bewerking, die een meu-
belmaker  eer  zou aandoen, staat zij  ver  boven een 
andere dergelijke inzending, waarvan dc bewerker 
blijkbaa r  nog niet goed met zijn zoet-blokschaaf kan 
omgaan. Ook de boekenkasten van grenenhout zijn zeer 
goed gemaakt. 

Onder  de werkstukken, die we liever  niet gevraagd 
zouden zien, behoort o. a. de ronddraaiende lambri-
zeering. Gaarne zouden we wenschen, dat deze „truc " 
verloren ging óf — zoo mogelijk — dat dergelijke 
vraagstukken nimmer meer  door  architecten verlangd 
werden. 

e vraag voor  de metselaars luidde: 
„Ni s in een muur  van ijselsteenen, in een kist opge-

metseld, het geheel behakt, ongeschuurd en ongevoegd." 
Verschillende proeven van bewerking zijn hierop in-

gezonden , waarvan enkelen uitmunten door  goede op-
lossingen. Naar  onze meen ing heeft de inzender  van 
n*. 706 de steenen naar  het middelpunt te veel verkapt, 
iets dat 705 vermeden heeft, met eerst een stervormige 
versiering in het hart te maken, waaromheen de steenen 
beter  aansluiten. 

Een der  besten, zoo niet de beste, in n". 703, waarvan 
de steenen met de uiterste zorg bijgeslepen zijn en 
voegen hebben, die als met een trekpen zijn getrokken. 

e lood- cn zinkwerkers zijn vertegenwoordigd door 
eenige nokbekroningen, spitsen, ontvangers en — last not 
least — een geheel zinken dakkapel, met zandsteen-
profielen. n inzender  zouden wij  wat meer  liefde voor 
zijn materiaal toewenschen; immers, wanneer  een zink-
werker  het goed met zijn vak meent en zijn zink als een 
deugdelijk materiaal beschouwt, moest hij  in de eerste plaats 
niet alleen overeenkomstig de eischen daarvan werken, 
maar  ook de vormen en profielen daarnaar  inrichten. 
Waar de architect (?) zoo menigmaal vóórgaat in het 
ordonneeren van geheele zinken topgevels etc, zou het 
juist niet onaardig geweest zijn, indien hij  hier  van een 
zinkwerker  een lesje had kunnen ontvangen. g 
bouwmeester  ontvangt hier  zijn straf, bij  het zien van 
een werkstuk, dat zijn onzinnige-materialen-blindheid 
in het leven riep. Een zinken dakkapel heeft alleszins 
reden van bestaan, maar  dan moeten de vormen ook 
op zink berusten en niet den schijn hebben alsof deze 
van steen waren bedoeld. 

Zouden ook de bouwmeesters, die zooveel schijn helpen 
tot stand brengen, met een schijn-honorarium tevreden 
zijn? s neen! Welnu, gij  die u architecten noemt 
en zooveel zink reeds in steen omwerktet, gaat naar 
den inzender  van b. g dakkapel en koopt hem dat 
product af, met de belofte hem in het vervolg beter  te 
zullen voorgaan. Zegt hem, dat ook gij  — architecten — 
dwalen kunt en gemeenlijk dwaalt, opdat deze eerlijke 
werklieden niet langer  u beschouwen als hunne voor-
gangers, hetgeen blijkbaar  nadeelig werkt op hunnen 
arbeid! 

(Wordt vetvolgd.) 

(A . et A.) 

E G T E . 
 Universiteitsgebouw te Utrecht verrijs t met 

gestadigen voortgang uit den grond en heeft zich, heel 
oneerbiedig, volstrekt niet gestoord aan het voornemen 
van de kleine Vorstin om den „eersten steen"  te komen 

leggen. Als gedenksteen fungeert daarom thans de-
sluitsteen van de archivolte boven den hoofdingang, welk 
steentje daartoe versierd is met een allerliefst krul-W.tje . 

e plechtigheid van het plaatsen van den topsteen 
der  hoofd-entréc kon tevens dienen als hulde aan de 
onlangs door  de architecten gemaakte wijziging in den 
gevel. Zooals toch uit dc oorspronkelijke teekeningen 
blijk t (zie  Opmerker van 18 Juli 1891) verhief zich, 
in den inspringenden hoek van het gebouw een diago-
naalsgewijs-geplaatste, sterk voorspringende toren, waar-
door  te verwachten was dat aan beide zijden tegen de 
gevels, donkere scherpe hoeken zouden ontstaan, en 
de plaatsing van een toren op die wijze noodwendig 
misstand geven zou. t scheen de ontwerper  ook bij -
tijd s te hebben ingezien, ten minste men vernam eensklaps 
dat de toren zou vervallen en het avant-corps zou ein-
digen boven de hoofd-entréc; dat dientengevolge de 
daarboven terugspringende schuine hoek met eene top-
vormige versiering zou worden bekroond, en op de samen-
komst van de beide nokken van het gebouw een dakruiter 
van belangrijke hoogteafmeting geplaatst zou worden; 
eene verandering, die de aannemingssom met 5000 gulden 
zou verhoogen. 

e geheel wit-steenen topversiering, die thans is 
ontworpen , is blijkens een geëxposeerde teekening ge-
druk t en zwaar, en bederft daardoor  weer  veel van wat 
is goedgemaakt. 

e versieringen tot de ontvangst der  hooge gasten, 
in de stad en op het terrein aangebracht, zijn bijzonder 
geslaagd, dank zij  de opvatting van den r  der 
gemeentewerken , de heer  F. J. Nieuwenhuis, dat vorste-
lijk e personen vorstelijk ontvangen moeten worden en... 
dat een artistiek uitwerken en eene goede uitvoering van. 
zijne daartoe gevormde plannen moest worden opge-
dragen aan iemand, die met den noodigen smaak en 
gevoel voor  kleur  begaafd is. 

c heer  G. . . Steffelaar, architect te Utrecht, 
met dit werk belast, heeft getoond voor  deze niet ge-
makkelijk e taak berekend te zijn geweest en dc Bisschops-
stad heeft niet het minst aan hem eene versiering te 
danken gehad, waarop zij  met recht trotsch mocht zijn. 
Behalve een paar  eere-entrées aan het begin der  stad 
en eenige goed geslaagde feestmasten en tribune, bestond, 
de versiering hoofdzakelijk uit een koninklij k paviljoen, 
op het bouwterrein opgericht. Breede monumentale 
trappen, rij k met planten en bloemen versierd, leidden, 
naar  den ongeveer  4 meter  boven de straat gelegen, 
vloer  van dit paviljoen, waarvan de voorzijde zich als. 
een halven zeshoek voordeed, terwij l de achterzijde uit 
twee dikke wanden bestond, sluitende tegen de beide 
voorgevels van het gebouw. Aan de voorzijde een hoofd-
opening en aan beide ziiden twee kleinere, rij k ge-
drapeerd met zware lichtblauwe en rose draperieën, 
opgenomen door  rose en gouden koorden, rozetten en. 
kwasten. Aan beide zijden der  hoofdopening donker-
roode en blauwe lange fluweelen vaandels, versierd met 
palmtakken, en boven in het midden het wapen met 
kleine vlaggentropee. Pilasters en kroonlijst in lichte 
kleuren geschilderd, en het geheele gebouw gedekt met 
een moortellen koepel, met breede horizontale gouden 
en lichtblauwe strepen, een hoogte bereikende van 
ongeveer  15 meter  boven de straat. Op het eerste 
bordes in den wand onder  de hoofdopening een groote 
halfcirkelvormig e nis niet donkerroode fond, gevuld, 
met een schat van bloemen. 

Zooveel mogelijk was het bonte helle vlaggedoek ver-
meden, evenals alle decoratief schilderwerk en waren, 
pilaster- en hoekvullingen door  levende palmen, eiken-
en lauriertakken en kransen gevormd. t inwendige, 
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t aan tachtig zitplaatsen ruimt e bood, was langs de 
wanden bespannen met wit doek, waarop verticale blauwe 
streepen, tegen het plafond van blauw met goude sterren, 
fose draperieën. t gedeelte onder  den koepel langs de 
vier  stijlen met moorsche draperieën en de koepel inwendig 
weder  niet wit, blauw en rose, in het midden afhangend 
eene bloemenmand. t geheel maakt uit- en inwendig 
een w'eelderigen indruk , en doet den ontwerpers alle 
eer  aan. B. 

*(A . et A.) 
E A . S. . 

e commissie, door  de Gemeente uitgenoodigd voor 
liet organisecren der  a. s. zeven-en-dertigste openbare 
tentoonstelling van kunstwerken van h.vende meesters, 
"Welke in September  te Amsterdam gehouden zal worden, 
heeft hare circulair e reeds verzonden. n deze circulair e 
roept zij  den steun in van kunstenaars, kunstvrienden en 
kunstverecnigingen , opdat ook deze tentoonstelling even-
als de vorigen krachtig zal kunnen bijdragen tot waar-
deering van den arbeid des kunstenaars en tot opwekking 
bij  het algemeen van den zin voor  het schoone. 

Wi j  zouden hierbij  nog eene opwekking kunnen voegen 
tot de bouwkunstbeoefenaren in 't bijzonder. s hier 
Wordt hun eene uitstekende gelegenheid geboden het 
.publiek van de schilder- en beeldhouwwerken ook naar 
hun werk te leiden , waardoor  hunne kunst beter  gekend 
n wellicht gewaardeerd zal worden, iets wat ongetwijfeld 

Veel moet bijdragen tot de werkelijk e bevordering der 
bouwkunst 

t is daarom te wenschen dat deze tentoonstelling 
e gunstige uitzondering zal maken op de vorigen, wat 

t het vertegenwoordigd zijn van architectuur-in-
zendingen en Jat zij  eene kcurcollectie zouden te zien 
.geven, getuigende van groote werkkracht en van nieuwe, 
frissche ideeën op het gebied van bouwkunst. 

e commissie, onder  voorzitterschap van den heer 
Vening , maakt in hare circulair e de bepalingen 
bekend betreffende het inzenden van kunstwerken, van 

e bepalingen wij  hieronder  die laten volgen, welke 
direct belang hebben voor  inzenders van bouwkundige 
Werken. 

e tentoonstelling omvat kunstwerken op het gebied 
van de Schilder-, Teeken-, Bouw-, Beeldhouw- en Gra-
veerkunst en der , vervaardigd zoowel door 

- als door  buitenlandsche levende kunstenaars. 
e tentoonstelling zal worden geopend den 5den 

September  1892 en gesloten den roden October  daar-
aanvolgende, behoudens de bevoegdheid der  Commissie 
m haren duur  uiterlij k met drie weken te verlengen. 

e inzenders worden verzocht de kunstwerken, welke 
n worden ingewacht tusschen g 4 en Za-

terdag 3 Augustus daaraanvolgende, te adresseeren: 
„aan de Commissie voor  de tentoonstelling van -
werken van levende s in 1892 te Amsterdam, 
gebouw der  Tentoonstelling." s middernachts tusschen 
13 en 14 Augustus zal het bureau onherroepelijk worden 
gesloten en alles wat later  komt zal worden afgewezen. 

e inzendingen behoeven niet vrachtvri j  tc geschieden, 
daar  de kosten door  de commissie zullen worden ge-
dragen. Na afloop der  tentoonstelling worden de werken 
zoo spoedig mogelijk aan den inzender  op diens kosten 
teruggezonden; de commissie zal, zooveel in haar  ver-
mogen is, trachten deze kosten zoo gering mogelijk te 

. 
Schilderijen, teekeningen en prenten moeten van lijsten 

Voorzien zijn. e echter  kunnen teekeningen 
en prenten opgezet en achter  glas zonder  lijst worden 

. 

Van ronde of ovale omlijstingen moet dc buitenrand 
der lijst een rechthoekigen vorm hebben. 

e inzending, voor  de tentoonstelling bestemd, moet 
vergezeld gaan van een brief, waarin duidelijk vermeld 
staan dc naam, voornaam en woonplaats van den maker, 
benevens een korte beschrijving van het onderwerp, ge-
schikt om in den catalogus te worden opgenomen. 

e mededeelingen moeten der  commissie franco 
worden toegezonden. 

e beschrijving met den naam van den maker, 
moet ook voorkomen op dc achterzijde van het kunstwerk. 

Bij  beeldhouwwerken moet deze op een daarvoor  ge-
schikte plaats staan. 

, die wenschen in te zenden kunstwerken van meer 
dan 3 vierk. meter  oppervlakte, of van buitengewone 
proportie, wordt verzocht vooraf daarvan kennis te geven 
aan dc commissie, met opgave der  maten. 

r  het Gemeentebestuur  worden zes gouden stede-
lijk e medailles, ieder  ter  waarde van 100 gulden, be-
schikbaar  gesteld, ter  bekroning van zulke op de ten-
toonstelling aanwezige kunstwerken, welke van uitnemend 
talent getuigen. , die voor  hunne werken niet 
wenschen mede te dingen naar  deze medailles, moeten 
zulks bij  de inzending schriftelij k mededeelen. 

e bekroning zal geschieden door  een Jury van 
zeven leden, waarvan drie door  het stedelijk Bestuur 
en vier  door  de kunstsnaars wier  werken worden ten-
toongesteld, zullen worden benoemd. e laatsten worden 
daarom uitgenoodigd bij  hun inzending tevens de opgave 
te voegen van vier  door  hen gewenschte Jury-leden. 

n van leden der  jur y en van lun, die bij 
vroegere stedelijke tentoonstellingen alhier  bekroond 
werden, blijven buiten ni-dedinging. t feit van niet-
mededinging wordt op het ingezonden kunstwerk aan-
gegeven. 

S VOO , 

gehouden 27 en 28 i 1892 te Amsterdam. 

{Vervolg en slot van bladz. 198.) 

E . 

e algemeene vergadering van het Congres werd te 
ruim twee uren geopend. e Voorzitter , de heer  C. 

, gaf in de eerste plaats den secretarissen der 
drie sectiën gelegenheid tot het uitbrengen van rapport 
omtrent het verhandelde. 

e heer . . Verkouteren werd daarna alsnog in 
de gelegenheid gesteld om zijn voordracht te houden 
over  het ontwerp: „/ « hoeverte kan dc politieverordening 
zorgen, dat er niet alleen goed maar ook schoon
gebouwd f, waartoe hedenmorgen in de derde sectie wegens 
het vergevorderde uur  geen gelegenheid meer  was. 

Spr. wees in de eerste plaats op de bepalingen in de 
e bouwverordening betreffende den welstand, gaf 

een overzicht dier  bepalingen en vroeg zich af: zijn der-
gelijke bepalingen ook mogelijk in ons land? j  achtte 
dit niet het geval te zijn zonder  verandering of aanvul-
ling van de gemeentewet. e beperkt het terrein van 
den gemeentelijken politiewetgever  tot de eischen voor 
dc openbare orde, zedelijkheid en gezondheid. 

Welstand, wordt rondweg gezegd, is geen openbaar 
belang; hij  beriep zich daartoe op Thorbecke's ministe-
rieele missive van 1874 en op het . besluit van 1863, 
Stb. 132. Verandering echter  is wenschelijk. Oole de 
eischen der  esthetica moeten tot hun recht komen. 

e moet een uitzonderingsrecht geschapen worden 
voor  voorname, bepaald aangewezen gemeenten. e 
gemeentewet scheert alle gemeenten over  één kam en 
spr. acht dit een ongelukkig systeem. 

Wat overbodig is in een dorp, is onmisbaar  in steden. 
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als Amsterdam en n . Zulk een uitzonderingsrecht 
bestaat ook elders. Spr. wees op de voorbeelden, die 
Parijs, , Weenen, n en Berlij n gegeven 
hebben. 

Eenige hoofdbeginselen van bouwpolitic moeten bij  de 
rijkswet worden vastgesteld en daarbij  moet op de eischen 
van den welstand ten minste voor  de voorname gemeenten 
worden acht gegeven. 

Spreker  formuleerde zijne meening in de volgende 
uitingen: 

e tegenwoordige gemeentewet laat niet toe, dat 
de gemeentelijke politic-verordening voorschriften bevatte 
betreffende tien openbaren welstand. 

2. Een uitzonderingsrecht op dat punt, alleen voor  de 
aanzienlijke gemeenten, is echter  zeer  gewenscht. 

 Politie-voorschriften zullen evenwel altij d een uiterst 
gebrekkig middel zijn om te bewerken, dat er  schoon 
worde gebouwd. 

4. e gemeente moet daarom liever  in de eer-te plaats 
een goed voorbeeld geven, en vervolgens bij  den ver 
koop van bouwterrein de noodige voorwaarden stellen 

e r  bepale bovendien, dat de bouw kunst 
evenals de geneeskunde, slechts door  bevoegden cn be-
bekwamen mag worden uitgeoefend en vergunne de 
onteigening per  zóne". 

Ten slotte moet de uitoefening der  bouwkunst niet 
meer  aan ieder  vrijstaan; uitoefening daarvan moet 
evenals de geneeskunst, aan bevoegden worden toege-
staan en politiebepalingen omtrent den welstand, zooals 
die in andere landen worden aangetroffen, zullen dan 
grootendeels overbodig worden. 

e heer  J. W. C. Teilegen, hield daarna een voordracht 
over  Oveiheidsplicht en gezondheidstoestanden in steden. 

Spreker  bracht onder  de aandacht, hoeveel den archi-
tecten op het gebied der  hygiëne nog tcdoen overblijft , 
wijdde uit over  het goede door  sommige gemeente-
besturen in die richtin g tot stand gebracht, en over  de 
nalatigheid op andere plaatsen merkbaar; hij  zette verder 
uiteen, welke reorganisatiën in de wetgeving en de 
uitvoering der  bestaande wetten ter  bevordering van den 
gezondheidstoestand vereischt werden. Bij  de bespre-
king der  sociale vraagpunten werd volgens hem te 
weinig op den gezondheidstoestand onder  de werklieden-
klasse gelet; hij  zal gaarne medewerken om den werk-
man meer  vrijen tijd , meer  gelegenheid tot verkeer  in 
eigen gezin te verzekeren, maar  gelooft dat dit alles 
den werkman niet zal baten, zoo hij  in een ongezond 
huis, in een ongezonde omgeving blijf t werken. m 
dus moet ook door  hen, die naar  verbetering van het 
lot der  arbeidende klassen streven, getracht worden 
nieuwe maatregelen tot waarborg van een bevredigenden 
gezondheidstoestand in het leven te roepen. 

e heer  F. . van n besprak daarop „Arbeids-
 en  en gaf als zijne meening te 

kennen dat eene dergelijke inrichtin g door  partculier 
initiatief en niet door  de wet moet worden tot stand 
gebracht. Spreker  begrijpt zelfs niet, hoe in een land als 
het onze — waar  altij d de gilden zoo krachtig en met 
zooveel goeden uitslag zijn opgekomen voor  hun rechten en 
vrijheden — geroepen kan worden om . e 

j  tot bevordering van Bouwkunst is geroepen 
om vóór  te gaan. e architecten toch, die haar  samen-
stellen , kunnen bij  elk werk, dat zij  ondernemen, den 
maatschappelijken toestand van hun onderhebbende werk-
lieden beheerschen, in de hand werken. e j 
heeft reeds den stoot gegeven aan de werklieden-verzeke-
ring ; zoo moet zij  ook arbeidsraden oprichten. e raden 
moeten de voelhorens worden voor  den architect; hem 
moeten zij  voorlichten en op de hoogte houden van de 
toestanden. e scheidsrechters moeten uitsluitend ingenieurs 

of architecten zijn. t het eenmaal zoover  komen, dat de 
arbeidsraden in de zeden zijn doorgedrongen, dan eerst 
zou de wetgever  kunnen optreden. 

Ten slotte hield de heer  C. n een voordracht 
over  de bouwkunst en de bouwmeesters van de 19e 
eeuw en zette uiteen waaraan, volgens zijn oordeel, 
beiden hebben te beantwoorden. 

Alvorens de vergadering tc sluiten, werd den 
heer t het woord gegeven om namens zijne mede-
afgevaardigden-werklieden een woord van dank uit te 
spreken voor  de gelegenheid, hun gegeven om hier  ver-
schillende zaken van algemeen belang te bespreken en 
hunne denkbeelden mede te deelen. Zulke gelegenheden 
moeten volgens spreker  meermalen aangeboden worden; 
hij  hoopte dat de j  tot bevordering der 
Bouwkunst op den weg der  bespreking van sociale 
toestanden zal voortgaan, tot bereiking van het doel, de 
vereeniging van kapitaal en arbeid. k zal de tij d 
clan spoedig aanbreken, dat men zich in het buitenland 
zal afvragen: e is men er  in het kleine Nederland 
zoo uitnemend in geslaagd langs den weg van vrede, 
den strij d tusschen kapitaal en orde tc beslechten? 

e heer  J. . n herinnerde eraan, dat hij  van 
het jaar  1842 af, de eer  had lid te zijn der j 
voor  Bouwkunst, en dat deze steeds dc belangen der 
arbeiders heeft betracht. Zij  heeft meegewerkt tot ver-
hooging van het loon, tot het stichten van ambachts-
scholen. Verder  sprak hij  de beste wenschen uit voor 
den bloei der j  en herhaalde daartoe dezelfde 
woorden, door  hem gesproken bij  gelegenheid van het 
feest, dat de j  25 jaren geleden vierde. 

Nadat de heer  Conrad namens het k t 
van s nog het woord gevoerd had, bracht de 
Voorzitter  den dank der  vergadering aan de verschillende 
sprekers, vooral aan de werklieden, voor  de degelijke 
taal door  hen gesproken en voor  dc waardige houding, 
door  hen gedurende het Congres aangenomen. 

t een gevoel van overtuiging, dat door  dat twee~ 
daagsch samenzijn het doel waarnaar  gestreefd werd, is. 
bereikt, sloot spreker  het Congres. 

F BOUWEN. 

e heer e Clercq, voorzitter  eener  coöperatieve 
bouwvereeniging te , leidde Zaterdag jl . deze 
zaak in op eene vergadering der  Afd. „Amsterdam"  van 
den Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Op eene 
onderhoudende en bevattelijke wijze wist de spreker  de 
voordeden ervan in 't licht te stellen. n 't kort kwam 
zijne rede hierop neer: 

Stel dat een 20-tal personen zich verecnigen om ge-
zamenlijk huizen te bouwen. Ze leenen een kapitaal, dat 
groot genoeg is om den bouw en alle verder  te maken 
kosten te dekken, en dat als hypotheek tegen 4 pCt. 
gemakkelijk verkregen kan worden. Nu moet elk jaar 
betaald worden: 4 pCt. van 't kapitaal, 1 pCt. (bijv.) 
van 't kapitaal voor  aflossing, belasting, straatgeld, 
kosten van eventueele reparaties, enz., alles wat ruim te 
berekenen. t bedrag wordt omgeslagen naar  rato van 
de waarde der  perceelen, die ieder  bewoont. t zal 
dan blijken , dat de som, die ieder  te betalen heeft, 
minder  bedraagt dan de huur, die hij  anders voor het-
zelfde perceel zou moeten opbrengen. t is mogelijk 
door  dc groote voordcelen, die aan de coöperatie ver-
bonden zijn. 

n de eerste plaats is men ervan verzekerd, dat alle 
perceelen bewoond blijven. Terwij l een huisheer  de huur 
moet verhoogen met het oog op de mogelijkheid, dat 
een gedeelte zijner  woningen blijf t openstaan, kan deze 
factor  bij  coöperatie vervallen. 
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n de tweede plaats wordt in gewone omstandigheden 
de huur  verhoogd om slechte betaling van sommige 
huurders te neutraliseeren. Bij  coöperatie is dit niet 
noodig, daar  men geen personen als lid behoeft op te 
nemen, die niet als soliede bekend staan. 

Eindelij k komt buiten coöperatie een gedeelte der  huur 
ten bate van den huisheer, terwij l hier  alles door  de 
coöperanten onderling geregeld wordt, en er  dus niemand 
is, die uit dc huur  moet worden bezoldigd. t voordeel 
bestaat niet voor  coöperatieve winkelvereenigingen cn 
dergelijke.) 

Verder  hebben de deelnemers het voorrecht, dat de 
huur  niet opgeslagen kan worden, wat anders in groote 
steden door  asphalteering enz. gemakkelijk plaats vindt, 
en bovendien wordt hun woning langzamerhand hun 
eigendom. , als het kapitaal is afgelost, gaat de 
vereeniging uit elkander  en de leden hebben verder 
slechts dc belasting te betalen. 

n zou ook coöperatief huizen kunnen overnemen, 
wat echter  om voor  de hand liggende redenen minder 
aanbevelenswaardig is. Wat het verkrijgen van 't kapitaal 
betreft, hiervoor  kan men 't best bij  een hypotheekbank-
terecht. r  dc coöperatiewet de leden dwingt tot publi-
citeit bij  hunne ondernemingen, en hun de verplichting 
oplegt, zich onderling voor  elkaar  aansprakelijk te stellen, 
heeft de bank weinig risico, 't t der  vereenigingen 
tot nog toe dan ook weinig moeite gekost, hare leenin-
gen tot een bedrag van 100 volteekend te krijgen, 
't Zou zelfs aanbeveling verdienen, een coöperatieve 
hypotheekbank op te richten, uitsluitend ten dienste van 
zulke bouwvereenigingen, als men nagaat, dat gewone 
hypotheekbanken reeds 20 » en meer  aan dividend 
kunnen uitkeeren. 

Na deze algemeene beschouwingen, die dc spreker 
met verscheidene voorbeelden uit de practij k verduide-
lijkte , eindigde hij  met een uitgewerkt coöperaticplan, 
speciaal voor  Amsterdamsche toestanden. 

e rede werd met blijkbar e instemming ontvangen. 
Nadat door  eenige aanwezigen inlichtingen waren gevraagd, 
die door  den spreker  met bereidwilligheid gegeven werden, 
deelde de Voorzitter  mede, dat reeds een vereeniging tot 
het vormen eener  bouwcoöperatie was opgericht, waar-
omtrent dc heer . dc Groot, le Van-Swinden 47, 
desgevraagd inlichtingen zal verstrekken. e werd 
de vergadering gesloten. 

(Anisterdamn/er,  v, N.) 

E GEEST S S 
r  dagen las ik onderstaande annonce in Het 

Vaderland en het kwam mij  niet ondienstig voor  de 
aandacht der  architecten daarop te vestigen. Wellicht 
toch valt deze wijze van reclame in den smaak: 

voor , , c m ., 

geleverd in korten tij d en tegen overeengekomen prijs. 
Eenige ter  inzage. 

V A N , 26 Sumatrastraat, 's . 
P. 

E . 
. e commissie, door  den r  van Waterstaat 

lienoemd tot liet ontwerpen van nieuwe algemeene voorwaarden voor  de 
uitvoering van , is met haar  taak bijna gereed, zoodat deze 
belangrijke arbeid spoedig het licht zal zien. 

— n  van l i Juni no.  geeft de heer . Wakkie, 
oud-hoofdingenieur  van den waterstaat in . en vroeger  eerst-aanwezend 
ingenieur  in de residentie Soerabaia: Beschouwingen betreffende het 
wetsontwerp voor deu aanleg van eenen dam in het \i\stgat van Soera 
lata, van Oedjong  naar het  rif,  stiaat

e slotsom luidt als volgt: 
Aan het slot van mijne beschouwingen gekomen, herhaal ik mijne 

conclusie in de vergadering van het . t van ingenieurs 
van  Apri l  uitgesproken en die gegrond is op mijne onder-
vinding gedurende negen jaren tc Soerabaia opgedaan, in welken tij d 
ik als eerstaanwezend ingenieur  belast was met de werken aan het 
marine-etablissement cn het in goeden toestand houden van tie rivier  de 

e , namelijk: 
lo. t het plan tot verlegging van den Solo-mond naar  de grenzen 

van g Nagemaakt worde van de voorgenomen combinatie met de 
werken voor  de irrigati e van de Solovallei. 

t de verlegging ten spoedigste en voor  alles in uitvoering moet 
komen, zóó dat de slibtoevoer, waaraan thans en tijdens het werk geen 
andere richtin g gegeven kan worden, tot een minimum van tij d beperkt wordt. 

t het noodige verricht moet worden om den stroom van het 
llibhoudende rivierwater  zooveel mogelijk van bet bestaande vaarwater 
verwijderd te houden door  afsluiting van de nf/uigers die ontstaan en 
door  tie bank willen dringen om in het vaarwater  le komen. 

t door  bewaking en leiding van den moml naar  Oedjong Pangka, 
de schade, die nog eenigen tij d aan het vaarwater  zal worden toegebracht 
door  aangroeiing der  banken, tot zoo kleine afmetingen als mogelijk 
moet worden teruggebracht; en 

t het bouwen van tien dam als onnut en gevaarlijk voor  de 
toekomst achterwege moet blijven en de natuur  gedurende enkele jaren 
nog aan zich zelve moet worden overgelaten, behoudens het hierboven 
voorgestelde. 

s de vijand, de slibtoevoer, door  verlegging van den Solomond naar 
de grenzen van g verdreven, dan eerst en niet vroeger  zal de tij d 
gekomen zijn om na te gaan wat gedaan kan worden om den toegang 
naar  Soerabaia door  het Westgat te verbeteren, hetzij  in het tegenwoor-
dige vaarwater, hetzij  in een ander  beoosten het . 

e economische belangen van Soerabaia zullen dan het meest l>evoor-
decld en  zijn en de offers, die uit de schatkist gevorderd worden, 
tot een minimum beperkt blijven cn blijken ten nuttigste aangewend te zijn. 

— n haar  memorie van antwoord op het voorloopig verslag over  de 
tractaten betreffende den iiidustrieeleu eigendom, verklaart de , 
dat Nederland ten opzichte van een octrooiwet zijn vrijhei d van handelen 
liehouden heeft, maar  dat de vorige g wel de zedelijke verplichting 
op zich heeft genomen zulk een wet in te dienen Blijven wij  in gebreke, 
dan zullen wij  uit de lui e moetentreden e g acht het mogelijk 
tie aan zoodanige wet klevende moeilijkheden tot een minimum terug te 
brengen. 

e navolgende studenten der  Polytechnische School zijn  hunne 
practische vorming gedurende de zomermaanden door  den r  van 
waterstaat, handel en nijverheid als buitengewoon opzichter  aangesteld : 
de heeren .1. A "  en W. F O. Schaaije, hij  het  van eene 
schutsluis met bijbehoorende werken te Vmuiden ; .1  iringhuizen bij  het 
leggen van een dam langs het vaarwater  in het open Y buiten den afsluitdij k 
bij  Schellinkwoude; P J Fritzli n bij  het  van een stoomgemaal 
te Schellinkwoude, S r  en .1 . Stoop bij  het maken van het 
zuidelijk deel der  werken binnen den k tc < iorichem; de 
hecren P .1 < t de Vries en W A E. van Geuns, bij  de normalNeerings-
werken van de rivier  de Waal; E .1  bij  de werken van den Neder-

n en de ; t'. . Frijlinck , bij  de werken van den Geld eischen 
; .1 .1 , bij  de werken van de rivier  de ; J C. 

van g Yersluys en S .1 , van Embden, bij  de werken van 
den i Waterweg en . k bij  de werken voor  den aanleg 
van den Spoorweg m 1 loek-van-  lollaiul . 

e Nederlandsche vereeniging voor  locaalspoorwegen 
en tramwegen hield jongstleden , onder  leiding van den heer 

. , Schadd, hare twee-en-twimigste algemeene vergadering in het 
lokaal

Uit de mededeelingen van bet bestuur  bleek, dat het in 't afgeloopen 
jaar  de g had gewezen op de wenschelijkheid der  afschaffing 
van de rijkstolle n en van het opheffen van den accijns voor  zout, dat 
dienen moet tot bereiding van de vloeistof, waarmede in den winter  bij 
sneeuw en vorst tie rails besproeid worden. p is bij  het ontwerp 
van wet gelet. 

e rekening over  liet afgeloopen jaar  werd daarna vastgesteld tot een 
bedrag van  aanwijzende een te kort van  dat echter 
gedekt wordt door  f o aan effecten.  'e hegrootmg, aanwijzende in 
ontvangst en uitgaaf een bedrag van  werd vervolgens goed-
gekeurd 

e heeren C F r en S. k die aan de beurt van aftreding 
waren, werden tot leden van het bestuur  herkozen ; voorts werd besloten dat 
de volgende algemeene vergadering te Utrecht zal gehouden worden. 

r  verblij f in het buitenland was de heer  J. W Nierstrasz verhinderd 
aan zijn voornemen tot het bespreken der  „electrische trams"  gevolg te 
geven;  voordracht werd door  den heer  >ufour  gehouden. 

. Voor  de examens B iste ged. en het geheele overgangs-
examen der  rijk s polytechnische school hadden zich aangemeld  cand., 
allen leerlingen dier  school. Vóór of gedurende de examens trokken 
zich 5 candidaten terug 

Voor het ex, iste ged B, slaagden de heeren: 
(Art .  11 Biezeveld, Jhr  A E. van der s dc Bije, 

G de Graeff, U van 't . J . , J. W , 
E A J . , J G , "Ph. J Stok, . F. Texeira tie 

, J P van Vlissingen. 
(Ar t . van Berckel A van l van Wagening J P -

horn, F James, J B. ,  l.ohr, A . . , G.  Piek, 
F van k J. A , . Suijver, G van Tienhoven van 
den Bogaard, A  >.  Verbeek, A de /waan. 

(Ar t  E , E A. Neeb. 
Voor  het geheele ex B de heeren: 
(Ar t  Cd . Byl, J J. . Bourdrez, J, Bruins, . van 
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den Ende' W. <« ('. Gelinck, A. Th. dc (irnot , . van , 
F. B van , 1 J. S van , , A van Ooit, P. 
Fcrelaer \V F (>. Schaalje 

(Art . 63. 64): J A. l Jhr. . . 
(Ar t 64): W. J. de Bordes, C. lïnsman, . van Braam van Vloten, 

J. van der  Breggen W. . van n  1). V . J F.
, . ,  Penning, YY. t Slotboom Sz, A A van 

der Steur.  J Thai , . F Thijsseu, J van Tubergen 
(Art .  J ltuijsman 
— Wij  vestigen de aandacht op een advertentie in verschillende dag-

n voorkomende, waarhij  ontwerpen niet prijsopgave en omschrijving 
gevraagd worden van twee verplaatsbare houten loodsen, bestemd t« >t 
logies van troepen en op te stellen in forten in de nabijheid van
merend 

Elk dier  loodsen, inwendig (binnen de stijlen gemeten) ongeveer  lang 
30, breed 10, hoog onder de bintbalken 3 nieter, moet worden voorzien 
van een houten vloer, lieschoten pannen dak en van de noodige deuren 
en glasramen; de loodsen moeten uitwendig worden geverfd, en voor 15 
Augustus e. k. ter  bewoning gereed en zoodanig ingericht zijn, dat zij 
gemakkelijk uit elkaar  genomen kunnen worden, om elders te worden 
opgesteld 

Aanbiedingen worden ten spoedigste, en in elk geval vóór 28 Juni 
a s, vrachtvri j  ingewacht op het Genie-bureau te Amsterdam. 

. e week werd in eene vergadering van
verslag uitgebracht, waaraan wij  ontleenen dat het Genootschap eene 
schilderij  heeft aangekocht van T . de Veer, een Utrechtsen schilder, die 
in 1640 geleefd heeft.  >c schilderij  werd aan het h museum te 
koop aangeboden door den directeur van het m . liet 
stuk stelt voor  „d e aanbidding der  herders". 

Ontvangen werd als een geschenk van de erven van mevrouw s 
een stuk van Jan Bijlard , insgelijks een l'trechtsch schilder  van ongeveer 
denzelfden tij d Uit stuk had deel uitgemaakt van eene wandschildering 
in het huis der  overledene, waar het met  schilderingen van s 
eene zaal versierde, liet stelt Venus en Adonis voor, levensgroot n 
zal het stuk in orde laten maken, tiaar het eenigermatc geleden heeft. 

Voorts bleek uit het verslag, dat de vernieuwde aandrang van de zijde 

van het Genootschap tot verschafhng van eene betere gelegenheid voor 
tentoonstellingen en museum aanleiding heeft gegeven, dat B. en W. en 
tie commissie voor het gebouw van kunsten en wetenschappen plannen 
en teekeningen hebben doen vervaardigen, die naar  liet oordeel van het 
bestuur  beantwoorden aan dc tc stellen eischen. 

— e Utrechtsche Waterleiding-maatschappij  deelt over  het afgcloopcn 
jaar  C pet. dividend uit. 

. Wij  deelden reeds mede, dat door  den heer . von Saher 
in het m van d een cursus zal gegeven worden in 
stijl - en ornement leer  voor de beoefenaars tier  verschillende ambachten, 
die proeven van l>ekwaamheid wenschen af te leggen ter  verkrijgin g van 
een diploma als meester  of gezel; deze lessen kunnen ook worden bijge-
woond door hen, die niet voornemens zijn genoemde proeven van be-
kwaamheid af te leggen. 

e cursus is kosteloos en zal vermoedelijk in de maanden Juli en 
Augustus en zoo noodig in September, Woensdagavonds na  uren, gegeven 
worden. 

Zij , die dezen cursus wenschen tc volgen, kunnen zich daartoe clkcn 
dag. tusschen 10 en 4 uren, voor l Juli aanmelden bij  tien Gustos van 
het m van d alhier. 

N e Gemeenteraad heeft besloten proeven te nemen met de 
verversching van het water in dc stadsgrachten door  middel van het 
stoomgemaal te k en daartoe een crediet van f2000 aan het dage-
lijksch bestuur  verleend. Git de gewisselde stukken blijk t dat de kosten 
van het stoomgemaal op f200 per  etmaal berekend worden. 

, e r  van financiën heeft aan den heer d A. Springer, 
tuinarchitect te m opgedragen het maken van een plan voor  een 
park op de geslechte vestingwerken tusschen den Ginnekenschen weg de 
Singelgracht de s en de begraafplaats Tot verkrijgin g van dc 
benoodigde grondspecie voor  ophooging van dit laag gelegen terrein moet 
een vijver  worden gegraven; wordt deze omgeven door  grasvelden en be-
plantingen, dan kan een schoon geheel verkregen worden cn zullen tic 
opgehoogde deelen als bouwterrein gretig koopers vinden. 

— t gedenkteeken voor  Bernard Ter r  zal 5 Juli op het kerkhof 
te l worden onthuld. 

. 
— j . besluit van 11 Juni 2 zijn 

bij het kadaster  benoemd: tot landmeter ie kl . 
A . Veenhuijsen , thans 2e kl.; tot landmeter  2e kl , 
F.  van der e van Sprankhuizen, thans 
3e kl ; tot landmeter der  3e kl '  W Goet-
makers, thans 4e kl . 

— AU gedelegeerden der  Fxploitatie-maat-
schappij  zullen op het spoorwegcongres tc St. 
Petersburg optreden de heeren J. . ('luijsenaer, 
directeur-generaal, en Ntvel, secretaris. 

— e „Société francaise des habitations a 
bon marché"  heeft onze landgenoot, den kolonel 
G. E. V. . van Zuijlen alhier, een bronzen 
medaille geschonken, wegens de medewerking, 
door  hem als correspondent dier j 
verleend. 

— Tot opzichter 2e kl . van de werkplaatsen 
bij dc expl. van de Staatsspoorw. in ' 
is benoemd dc onderopz. A. J. F. . 

— Bij  beschikking van den r van 
Waterstaat, l en Nijverheid is
dat de adsp.-ingen. van den , 
W. F. ,  ingang van 1 Juli zal 
worden gesteld onder de bevelen van den hoofd-
ingenieur  voor de rivieren, ten einde te worden 
toegevoegd aan den ingenieur in het  rivier -

 ter  standplaats . 

— Bij  den Waterstaat in Nederlandsch-lndie 
zijn : 

Overgeplaatst van de residentie Tegal
dc res. Batavia, dc opzichter 2e kl . W. . 

 ; van de  Tegal naar  dc res. 
Amboina, de opzichter le kl . A A
van de res. Semarang naar , ten 
einde als chef der  irrig . afd Serajoe op te treden, 
de ing. 2e kl . . G. de Val ; van de res. Gheri-

 naar de res. Semarang, de ing. e kl . 
G. Oosting; van het gouvernement  en 
onderhoorigheden naar de resid. GheriUm, de 

 kl . . J. van Beek; van de resid. 
1'robolinggo naar  dc resid. Besoeki, de opzichter 
fle kl . . . Thedens; van de resid Besoeki 
naar  de resid. Tegal, de opz le kl . J .C. W. F. 

; van de resid. Semarang naar de 
resid. Pekalongan,  architect 2e kl . A . W. 
Abels; van tie resid. Bantam naar de resid. 
Semarang, tie architect 2c kl . J. rJ. ; van 
het gouvernement Sumatra's Westkust naar de 
resid. Bantam, tie waarnemend architect 2e kl . 
J. P. van . 

Toegevoegd aan den chef der 2e waterstaats-
afdeeling, de  opzichters 3e klasse J. 
Jiogtcrom en J. A den ; aan den chef 
tier 3e waterstaatsafdeeling, dc ingenieur . J. 

Verdam; aan den chef der 3e waterstaatsafdeeling, 
de opz. ie kl V  Abcll cn W. F. F. de Jongh. 

Geplaatst de navolgende onlangs benoemde 
opzichters 3e klasse:  F g in tic 
resid. Semarang, A i in de resid liantam, 
 G. van i gen in de resid. Bagelen. E van 

tier  Velde in de resid. Probolinggo, d 
hout in het gouvernement Sumatra's Westkust, 
E G. B. ten k in de resid. n T j . 
Bijker k in de resid Batavia. 

Aangcivezen als gecommitteerde bij  de -
dokmaatschappij  Tandjong Priok, de werktuig-
kundige, W J. Tjassens . 

— Bij  de Staatsspoorwegen op Java is belust 
met het doen van opnemingen van een spoor-
wegverbinding tusschen tie residentien Batavia 
cn Bantam tic ingenieur ie klasse J . Sweep 
Toegevoegd aan den chef der  opname van de 
lij n Batavia Bantam de opzichter 3e klasse E 
A. r en tie onderopzichter le klasse . 
Stadelman. Gedetailleerd bij  tic opnemingen voor 
eene lij n Soerabaia Tari k tie onderopz 3e kl . 
 F. n en  met de waarneming 

van chef tier 4e afd. bij  tie Oosterlijnen, de 
ambt. op nonact. . . Schussler. 

— n Nederlandsch-lndie zijn benoemd tot 
inspecteur 3e klasse voor het toezicht op de 
spoorwegdiensten en het stoomwezen, de adj.-ing. 
werktuigkundige 2e kl . W J. F. de , en tot 
tijdelij k adj.-ing werktuigkundige 2e kl . bij  den 
aanleg van Staatsspoor  wegen, de ingenieur  G J. 

s 

. 
 eu S van 

'h m SC.  Zullt'U 0|> Ë)ointf>r<t <tg 30 
Juni f Slt v. . 10 ure in het openbaar 

aanbesteden: 
1°. n van den n weg 

fan 's h naa , e 
1892 en 1893. 

2 n eene bonten g in 
genoemden weg, nabij . 

Bestekkeu ter  lezing op het Gemeente//nis en 
na 20 Juni respectief a / 0 . 30 eu ƒ 0 . 43 ver-
krijgbaar hij  den r  Architect, die tevens 
nadere iuliehtiugen geeft. 

Aanwijzing voor  heide werken Vrijdag 24 Juni 
e. k vour  dat sub 1° v m 10 uur  (bijeenkomst 
Station Best) cu voor  dal sub 2°. u. ui. 3 ure. 

Namens ,1e  te 
S zal up  tl Juni  Jr. wor-

den aanhemteed t 

t bonwen van een g 
met bovenwoning, , kei-
de», enz. bij genoemde k aan 
het p te . 

t k met tcekeuingen cn geveldetail zal 
ran af  20 Juni e. k ter  inzage liggeu 
in de g afd Oude Straat te X 
cn in het l „Van der Burg"  te . 

t licstek is van af dien datimi tegen betaling 
van ƒ0.50 te verkrijgen bij  den oudergeteekcude 
cn aan genoemde g te . 

Aanwijzing in loco zal gehuuden worden op Vrij -
dag 24 Juni e. k., 's morgens telt 11 uur. 

 Architect 
J A . 

. 

. 
F cn N van den

 zullen op Zaterdag 
den t#eu J u l i c. k des middags ten S ure 
ter  Pokter-Secretarie in het totraat t>a» * 
aan den Jantioeg tc , iu het openbaar  en 
bij  enkele inschrijving 

aanbesteden: 
t maken en opstellen van xes stalen 
Stoomketels met een n stoom-
kast en , voo
het stoomtuig Lijnden nabij -
WEG. 

t bestek met teekeningen is op franco aan-
vrage, tegen betaliug van ƒ *. - , verkrijgbaar  ter 
Polder-Secretarie voornoemd. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag den 2eu Juli 
des namiddags tc 2 ure 

n zijn te verkrijgen hij  den r 
des polders tc . 

, 10 Juni 1892. 
 en Heemraden voornoemd: 

J. W. . VAN E ,
6. C. N , Secretaris. 
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j tot Exploitatie van 

Op  den .V"  Juli  1*92 des namid-
dags ten % ure [lokale tijd), uan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie vau Staats-
spoorwegen bij  de e n tc Utrecht, van: 

BESTE  N°. 583. 

t maken van gebouwen en -
tingen en e in d 
staande , ten behoeve van 
de e s op het station 

. 
Begroot ing /93O00.—. 

e besteding geschiedt vulgeus $ 07 van het 
instak. 

t bestek ligt vau den 18*"  Juui 2 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan het bureau van den r Sectie-lugenieur 

. E.  tc Utrecht eu U op franco aan-
vraag (iter  brief) aan geuoemd Ce ut raai bureau i t 
van Weg en Werkeu) tc bckoiucu, tegen betaling 
vau /'SAO. 

inlichtingen werden gegevcu uan het Geutrnal-
bureau t van Weg en Werken) en dour  deu 
Sect ie  ngeniën r voumuenid. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 
27ste"  Juni 1892, tcu 11.— ure voormiddag (Wett 

 tijd). 

, deu 10',cn Juni 1892. 

 en S der 
Gemeente , zul t  m Xatfrttui/  Z.» Juni 
1S9S, 's vooriniddags ll'/ z ü l t l ' . het openbaar, 
ten Gemeente hui ze 

aanbesteden: 
BESTE  N°. 18. 

t n van t voo  ballen en 
dekplanken, voo  de n 
te m en te . 

n wordeu alle werkdagen, tot den dag 
der  aanbesteding, tussclieu 10 en 12 uur gegeven 
aan het Bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
lini/i' . alwaar  het bestek met gezegeld inschrijvings-
biljet tegen betaling vau / 0.50 terkrijgbaar  is. 

Openbare 

 en S ran 
 zijn voornemens up Vrijdag 

deu 1 Juli 1»9£, des namiddags tc 1 uur, ten 
c aldaar  aau te besteden; 

t maken van een N  langs 
de e van het t 
met e n 

Bestek voorwaarden en teekeningen liggeu op 
de gewone dagen en ureu. ter  kennisneming op de 

 Secretarie cn iu het Stads-Timmerhuis 
te m en zijn tevens voor  ƒ 1,50 verkrijg-
baar  bij  Wed. P VAN  eu ZOON, Boek-
drukkers Houttuin u°. 73. 

Nadere inliehtiugeu ziju te bekomeu aan gemeld 
Timmerhuis e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Vrijday deu 17 Juni 1892, des voormiddags 
te llV j  uur  te bcginueu aau het Oost plein bij  deu 

c iuschrijvingshiljcttcQ moeten op den dag der 
aanbesteding vóór  des namiddags eéu uur zijn inge-
leverd in een duarvuor aangewezen gesloten bus, 
geplaatst op de Gemeente Secretarie, afdeeling Alge-
ineene Zaken. 

J. W. N - Gouda. 
[Plafonds, Separatiemuren, Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar. — . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste Ver f voor 

- en , is alleen  bij 
G. . S &  Co., Amsterdam. 

"Verfwaren , silicaat, enz. enz. 

van l (jf vau t worden sinds O ouder 
g.ra-tir  geleverd door  den uitvinder  cn fabrikant 

,
Generaal Agent voor  Nederland en  T. G. T J r ,

J. . P. JANSE, 
t 364 

. 
levert alle , speeiaal 
/weedsrh cu Noordech Graiiiet , ruw, behakt, 
geprofileerd cn gepolijst voor  Gebouwen, 
Sluitwerken, Waterkeeringen, -
steenen, Voetstukken \»>,r Standbeel-
den, Grafmonumenten, Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren , Naamplaten, 
etc. etc. 

, . 
Opgericht 1S5(J. 

Eereai . l .ma Ani.teranai . 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt doonlen Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 

, half , zachte, 
uit de e^nifr e iu die steensoort bestaande groeven 
van E E Y . 

 W W V .
Eenige  voo

d 

e du P r o g i ès 35. 

|  Jgint riur  Sr dn lend en
VAN  & . eigenaars vau 

Granielgrocvcu tc , , -
llll.T , . cu . 

, Zaag- en , 
ie WoiattT cn . 

welke reeds tal van Grauirtwerken hier  te lande 
cn iu de u geleverd eu in bewerking hebben. 

, 
 S9. 

n n - en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

E Ë
van werken iu zink en andere metalen, 
te  beveelt zich aau voor  de 

n van alle mogelijke n 
iu lood, zink tu koper  eu vuoral ook voor 

n naar  iedere te geven 
teekeuiug. 

Teu-eu betaling van ƒ2.— lulleu franco worden 
toegezouden : 
te. Catalogus van ornamenten iu lood 

en zink. 
2e. „  „  voor  gcsiuccd-ijzcreu trap-

balunters en balusters 
niet zinken ornament. 

3e. „  „  voor  jaloueiekappen. 
j bestellingen van minstens ƒ30.  worden 

de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. . 

. 
Aan de e « t r a af en 

bruten du Gc lderache Poort to Wen-
too zijn verschillende

 T B . A.lres bij  den 
heer  VAN T aldaar. 
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E G 
X

de g  de Vereeniging
en de aannemers-sociëteiten  en

op g den 23 Juni 1892, 
des avonds te 8 uren. 

in het lokaal  A S C A T  te
ter  bespreking van

 de uitgift e 
van geii ieciitejfronden i n erfpacht. 

:  J .

e ÏO cents. 

e Fabriek VAN 
, 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenasrs, e n i. 

d n

E van VA E . 

in groote verscheidenheden, voor: , , , 
, Winkel- en , Gangen, , - en , 

n enz. 
Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-

E Y , Passage Wijnand Fockink, kamer 9 en 10 te Amsterdam 
en voor  Arnhem bij  den r . G. S C.Ozn, Beekstraat F 02 te Arnhem. 

 PATO N . 

. . , . 
T N 

, o en Cementbeton. 
n , Caoutchouc , Asphalt- en 

A ntielaeolithvloeren. 
Eenig Concesslonalr  en Uit voerder  Toor  Nederland 

VAN 

, e , Wanden en Gewelven voo  elke belasting. 

Ventilatie kanalen, 
OiuhuUe! Villi lJzeirou* 

gtructics, Compleete Silos 
en kaden, enz. 

Svsteem . 

Geheele Zwembassins, 
Waterreservoirs en l.rnlin-

, Trappen, Cumplecte 
Gebouwen, enz. 

Svsteem . 

m Wandbekleedsel, zoo d als steen, van . 
l eer  apnrd l g cn Toorrleell g te beschi lderen met waterverf . 

t 409 
. 

V(

Stoom-, Ons-, * 
en "W ator\<raoht. 

VOOB (2) 

t'rnnti  n iu r  gctllttel recede bro-
chure en wet'erentieHjtt. 

Complete n 

Gebouwen en . 
. E . G J r . , 

. 

g tegen . 
r  inrichting . 

. , 
. 

,  hut t lngen, 
, , 

, ent. ens. 

, 
F h o t o z i n c o g g r a p n i e 

 G. J. ,
e ondergeteekende vestigt de aandacht op zijne 

inrichtin g vuur  Ph« t * l l l h«g rap l i t e , bijzonder 
geschikt voor  de reproductie vau Plan*. Teeke-
ningen enz. van 1111. Architeetcu en -
digeu;*op die voor  Ph* t * z ln r * | t r «ph l e voor  de 
reproductie van Platen eu Gravure* , ook van 
Teekenlngen voor  liuekwerken enz. teu dienste van 

. Uitgevers en op/ijue Stérèat? i»e-lnrlchtl i i* j 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven vnn bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Gr. J . . 

. &  J. , 
N VAN 

EN i 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
. (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en , 

Bickorstraat 
. 

Ter  drukkeri j  der t Vaderland'*. 

E G X°. 26. , 25 Juni 1892. 

J A 

r  F. \V. VAN T JCu. 
Ad cs'voor c tic en Administratie van bet Weekblad cn advertentiën 

Bureau van  Opmerker, Van Spcijkstaaat  's-Hage. 

bureau der e van Architectura et Amicitia . , 
. E JONG  cn PAU  J. E . 

Stukken, deze e lietretTenilc, te ailrcsseeren 
Vondelkade  te Amsterdam. 

en al, wat dc Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , tc Amsterdam. 

. 
T ƒ  per  maanden ofwel, bij  vooruitbetalingen 

j franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland ote landen der 
j  Postunie) /  en e f 8 , beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  ecu bewijsnonnner, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

! . bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-Hage en bij  den t Jon. G.  CzN., Boek-
handelaar  tc Amsterdam. 

X V A N X 

T . 

n het nommer van 23 Apri l jl . worden <ip bladz. 

twijfelachtige waarde der  vroegere bewijzen van bekwaam-
heid, waarvan bejaarden nog wel uit vroeger  tij d weten 
te verhalen, is het voor  de uitvoering van zoodanigen 
maatregel een vereischte dat de verschillende beroepen 

139 eenige mededeelingen gedaan omtrent de vereischten 1 en bedrijven streng uit elkaar  worden gehouden, hetgeen 
tot het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid als | in onzen tijd , nu verscheidene takken van bedrij f zoo 

 en als gesel in het timmeren, het huisschilderen, \ in elkaar  grijpen, onmogelijk zou zijn. ()ok wat de onder-
het huissmeden, het meubelmakcn en het koperwerken vinding daaromtrent reeds sinds eenige jaren in Oostenrijk 
Uit die mededeelingen bleek dat de programma's opge- heeft geleerd, kan alleen strekken om iedereen van derge-
Steld, de verschillende commissie» voor  het onderzoek ; lijk e maatregelen af te schrikken. n alle geval, de Bonds-
der candidaten benoemd en nadere inlichtingen te ver- | raad ziet voor  het handwerksbedrijf geen heil in terugkeer 
krijgen zijn bij  den heer  J. J. van Nieukerken, architect tot het oude gildewezen, maar  daarmede is niet gezegd 
te 's-Gravenhage en secretaris der  commissie, die in het j dat de bondsregeeringen zich willen onthouden van hande-
belang der  veredeling van het ambacht is opgetreden. | lingen in het belang van het bedrijf . , ter  be-
n het laatst der  maand r  zal het eerste examen 
worden gehouden, waartoe de candidaten zich vóór
November  schriftelij k moeten aanmelden. 

n het verwondering baren dat naar  den uitslag van 
dat eerste examen met belangstelling wordt uitgezien? 
Ons inziens in geenen deele, te meer  daar  het twijfelachti g 
blijf t of werkelijk , door  het algeven der  bewijzen van 
bekwaamheid, een schrede op den goeden weg wordt 
gedaan. Ook in d ontstond vóór een paar 
jaren beweging ten gunste der  herleving van het oude 
gildewezen en in Januari 18911 werd een wet aangenomen, 
waarin de vrijhei d tot uitoefening van eenig handwerk 
afhankelijk werd gesteld van een beuijs van bekwaam-
heid, hetwelk moest worden ingediend alvorens ver-
gunning tot uitoefening van eenig beroep te kunnen 
verkrijgen . 

e Bondsraad had tot vóór korten tij d geene beslissing 
genomen en de voorstanders van het ontwerp verkeerden 
in de verwachting, dat de behandeling alleen werd ver-
traagd door  een grondig onderzoek naar  de motieven, 
die voor  eene wettige regeling dezer  zaak zouden pleiten. 
Eindelij k is de beslissing gevallen, maar  niet naar  genoe-

vordering daarvan worden wetsvoorstellen gereedgemaakt. 
t deze feiten voor  oogen verdient het waardeering 

dat het afgeven der  bewijzen van bekwaamheid eene 
zaak is, waartoe particulieren het initiatief hebben ge-
nomen. Zij n de uitkomsten van dat onderzoek eenmaal 
bekend en is aan de leemten, die zich waarschijnlij k in 
de practij k zullen voordoen, tegemoet gekomen, dan eerst 
is het oogenblik gekomen om de zaak bij  de wet te 
regelen. 

N A  .E N C >.Y1STEN 

TOT ; VAX l)EX X . 

t wetsontwerp tot goedkeuring van internationale 
overeenkomsten tot bescherming van den industrieelen 
eigendom is dezer  dagen in de s van l 
te Amsterdam en m besproken. Te Amsterdam 
was door  eene commissie uit haar  midden een concept-
missive aan de Tweede r opgesteld, waarin zij  de 
meening uitsprak dat, niettegenstaande alle daartegen 
aangevoerde bezwaren, de wetsvoordracht op zichzelf 

dient beschouwd te worden. Van dat standpunt uitgaande, 
gen der  voorstanders. e Bondsraad heeft het ontwerp adviseert zij  tot goedkeuring, echter  onder  dit voorbehoud, 
Verworpen, niet uit gebrek aan gezindheid om bevor- i dat een eventueel in te dienen octrooiwet op zichzelf 
derlij k te zijn aan de verheffing van tien handwerksstand, moet beoordeeld worden , afgescheiden van deze over-
niaar  eenig en alleen wegens de overtuiging, dat het ! eenkomsten en van die, in 1883 gesloten, en dat het 
ontwerp niet kon worden beschouwd als een geschikt mid- lidmaatschap der  Unie tot het tot stand 
del ter  bereiking van dat doel. Afgezien van de zeer  brengen eener  dergelijke wet niet bindt. 
e e van Architectura et Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor  den inhoud Tan stukken, gewaarmerkt met de initia. 
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Te m deelde de voorzitter  in de zitting van 
g jl . mede, dat het volgende schrijven aan den 

betrokken minister  was toegezonden. 
 18 Juni 1892. 

e r  heeft de eer  zich tot Uwe Excellentie te 
wenden naar  aanleiding van het aanhangig wetsontwerp 
tot goedkeuring van internationale overeenkomsten tot 
bescherming van den industrieelen eigendom. Wij  wen-
sehen namelijk onze stem te verheffen tegen sommige 
bezwaren, die in het voorloopig verslag der  Tweede r 
gemaakt zijn. t is toch voor  onze industricelen van 
het hoogste belang dat hunne fabrieksmerken beschermd 
worden in het buitenland. Niet alleen opdat men hunne 
merken in het buitenland niet ongestraft kunne namaken, 
maar, indien Nederland niel toetreedt tot die overeen-
komst, loopen zij  gevaar  dat hun merk, dat gunstig in 
een vreemd land bekend is, door  een buitcnlandschen 
concurrent daar  gedeponeerd wordt, zoodat deze er  dan 
het uitsluitend recht op verkrijg t en de Nederlander  zijn 
goed niet meer  onder  eigen merk zou mogen importeeren. 
Wel zouden misschien met verschillende landen afzonder-
derlijk e overeenkomsten kunnen gesloten worden, maar 
in den tusschentijd loopen de Nederlandsche industrieelen 
het boven omschreven gevaar, en dit kan voor  hen eene 
levensquaestie zijn. t voordeel voor  onze industrie, 
wanneer  de vreemde merken hier  geen bescherming ge-
nieten, is daarenboven kleiner  dan het schijnt, daar  die 
namaak dan toch alleen in ons land cn onze koloniën 
zou kunnen verkocht worden, en niet uitgevoerd naar 
de landen, waar  die vreemde merken wel zijn ingeschreven. 

n wenschen wij  te wijzen op het verkeerde, 
indien Nederland niet zou toetreden tot eene dergelijke 
internationale regeling; het bevorderen van internationale 
regelingen op dergelijke punten — het is zeer  juist in 
het voorloopig verslag uiteengezet — is in het belang 
der kleinere staten, terwij l het ook, volgens onze beschei-
den meening, voor  Nederland eene verkeerde politiek 
zou zijn de grootere rijke n tegen zich in te nemen door 
zich in eene zaak als de bedoelde op een geïsoleerd 
standpunt te stellen. 

t is op deze gronden dat wij  er  prij s op stellen Uwe 
Excellentie als onze meening kenbaar  te maken, dat wij 
zeer  hooge waarde hechten aan het toetreden van Neder-
land tot de internationale Vereeniging tot bescherming 
van den industrieelen eigendom." 

e Vergadering hechtte aan dit schrijven hare goed-
keuring. 

. 

Onze hoofdstad wordt opnieuw met een plan van 
moderniseering bedreigd; de heeren A . W. de Elines 
en J. F. von Glahn hebben getracht in een lijvi g vlug-
schrift , door  kaarten toegelicht, propaganda te maken 
voor  hun denkbeeld tot het maken van een rechtstrcek-
schen verkeersweg tusschen het Centraalstation en het 

. r  is het noodig de huizen aan 
den Vijgendam te slechten en het n te dempen, 
ten einde zoodoende den stationsboulevard te kunnen 
doortrekken. t ligt verder  in het plan om laatst-
genoemden boulevard ter  hoogte van het gebouw der 
Nederlandsche k door  een weg van 25 meter  breedte 
met de Spiegelstraat in verbinding tc brengen, waardoor 
de t en het zoogenaamde r  doorsneden 
en zoowel het Singel als de t overbrugd 
moeten worden. 

Er is in Amsterdam reeds zooveel gesloopt en ge-
moderniseerd , dat het tij d wordt de sloopingswoede te 
stuiten; door  al die zoogenaamde verfraaiingen en ver-
beteringen der  verkeerswegen wordt het eigenaardige, 
het pittoreske weggenomen en met weemoed rust het 

oog op tal van gedempte grachten en de nieuwe 
ijzeren bruggen, die de zoogenaamde sluizen hebben 
vervangen. A l is het verkeer  met rijtuige n en trams 
hierdoor  vergemakkelijkt, het cachet is verloren gegaan 
en het aantrekkelijke, dat Amsterdam den vreemdeling 
aanbood, bestaat grootendeels niet meer. 

Ook bij  dit ontwerp worden de voordeden van een 
rechtstreckschen verkeersweg breed uitgemeten en wordt 
de aanleg van een electrische trambaan bepleit, maar 
deze kan tot stand komen, zonder  dat het noodig is 
daarvoor  tal van huizen af te breken, waarbij  alleen de 
eigenaars dier  panden voordeel hebben. n voorstanders 
van rechtstreeksche verkeerswegen wordt in overweging 
gegeven de hoofdstad met rust te laten en de te dempen 
Zuiderzeevlakte tot het arbeidsveld van hunne over-
peinzingen te kiezen. 

Te Groningen werd, bij  het uitreiken van het vaandel 
aan de burger-eerewacht, die zich bij  gelegenheid van 
het jongste bezoek der n georganiseerd had, 
door  Freule van Panhuijs eene in elk opzicht uitstekende 
toespraak gehouden. Wij  kunnen ons niet weerhouden 
den aanhef van die rede af te schrijven, waarin een enkel 
woord aan de genie gewijd wordt: 

s en " 

„Toen mij  de vercerende opdracht werd gedaan een 
kort woord te spreken bij  de ceremonie der  aanbieding 
van het vaandel aan dc burger-eerewacht, die bij  de 
aanstaande heuglijke komst der  koninginnen dienst zal 
doen, heb ik daaraan gehoor  gegeven in het vertrou-
wen op veler  toegevendheid. Ontbreken mij  de krach-
ten , mij  van die taak te kwijten op eene wijze, schitte-
rend als het vaandel zelf, uwe feestvreugde vuile aan, 
wat aan mijn woord ontbreekt. 

„Veelbcloovend zijn de feestdagen, die de Junimaand 
ons brengen zal, gedenkdagen, waardig om met een 
roode letter  in den Groninger  almanak te worden vermeld. 

„Gruno' s stedemaagd bereidt zich voor, groot zomer-
toilet te maken. Zullen de confectiemagazijnen van s 
dennebosschen haar  daarbij  ten dienste staan, hoeveel 
te meer  zal zij  zelve in haar  vcrjongingskleed, prijkend e 
met het liefelijk garneersel van bloem en heester, de 
oogen der  vorstelijke bezoeksters trekken! 

„Wel k een aanblik, als straks de koninklijk e trein 
het station komt binnenstoomen! 

e geheel anders zal het dan zijn als in de dagen van 
weleer, toen Gruno's stedemaagd in haar  benepen en 
hoekig keurslij f was gekneld, gedwongen te eerbiedigen 
wat de genie, die op 't punt van den goeden smaak in. 
't allerminst een genie was, haar  voorschreef en onthield." 

't t altij d mijne bevreemding gewekt dat de ver-
gaderingen van de gemeenteraden zoo weinig bezocht 
worden. c lezing der  verslagen van het daar  verhan-
delde leidt onwillekeurig tot de gedachte of zij , die 
dikwerf ingespannen arbeid verrichten, niet goed zouden 
 doen daar  ontspanning te zoeken; is men het daarmede 
 eens, dan moet vooral den bouwkundigen worden aan-

' bevolen de raadszittingen bij  te wonen, daar  geen onder-
werp met meer  vuur  behandeld wordt dan dat, waarbij 
de bouwkunst op eenigerlei wijze betrokken kan worden. 

e meerderheid legt dan een duit in het zakje, de lach-
spieren komen in beweging en men is bijna geneigd de 
raadsvergaderingen onder  de publieke vermakelijkheden, 
te rangschikken, 't s waar, ook in deze hangt veel van 
de agenda en van den loop der  besprekingen af, zoodat 
niet a prior i kan worden uitgemaakt of men zich bij  de 
raadszitting amuseeren zal, maar  dit staat vast, dat het 
aanhooren van het debat aantrekkelijker  is dan de lezing 
van het verslag, waarin het verhandelde in korte trekken, 
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en veelal met weglating van de meest pikante gezegden 
wordt terug gegeven. 

n den d te h kwam den  5d c n Juni 
het voorstel ter  tafel om eene nieuwe brug over  den 

l te bouwen en in de daarop gehouden discussie 
Werd door  den Wethouder  Van der  Steen een der  leden 
verweten, dat zijn zonderlinge wijze van debatteeren 
aanleiding gaf tot het vermoeden dat hij  er  pleizier  in 
had dringend noodige werken tegen te houden. p 
volgden berekeningen over  het verschil in prij s van ijzeren 
en eikenhouten liggers, besprekingen over  de meerdere 
deugdzaamheid van eiken- boven dennenhout en werd 
volgens het verslag, voorkomende in de
Noordbrabantselie e.n ' s-Hcrtogcnbosschc t 'onrant van Zater-
dag 18 Juni j l. , door  een der  leden het volgende in het 
midden gebracht: n plaats van de vroeger  gebruikte 
„bouten en krammen, gebruikt men tegenwoordig bij 
„ijzere n liggers eenvoudig flinke taaie spijkers, die men 
„kro m slaat en die denzelfden dienst beuijzen". t 
advies scheen de medeleden niet te bevredigen, daar 
een ander  lid onmiddellijk repliceerde en het aangegeven 
middel prulwerk noemde. 

 bovenstaande strekke om het wenschelijke en het 
vermakelijke van het bijwonen van dergelijke samen-
komsten in het daglicht te stellen en de bouwkundigen 
aan te moedigen om de zittingen van den d getrouw 
bij  te wonen. 

slaapkamer en keuken het bedrag van 1300 mark niet 
te boven gaan. Bij  de mededinging wordt volkomen 
vrijhei d gelaten in houtsoort en teekening, en evenzoo 
in de keuze, het aitntal en de soort der  te leveren 
meubelen, mits daarbij  opgave wordt gedaan van de 
eenheidsprijzen. j  de beoordeeling zal op soliede uit-
voering , practische bruikbaarheid en smaakvollen vorm 
der onderdeden en eenheid van het geheel gelet worden. 
Er worden prijzen van 1000600 en 300 mark uit-
geloofd, waarvan het aantal zal worden vastgesteld, 
zoodra het aantal bekend is der  mededingers, die zich 
vóór  2 Juli c. k. moeten aanmelden; de inzendingen 
moeten den 25 Augustus d. a. v geschieden, waarna 
ze in het openbaar  tentoongesteld zullen worden in het 
park aan het . e Jury bestaat uit elf 
leden, waaronder  5 schrijnwerkers of meubelfabrikanten, 
een lid van het bestuur  der  kunstnijverheidschool te 

, de directie dtr  ambachtsschool aldaar, een lid 
van den Gemeenteraad, een lid van het stedelijk bestuur 
cn 2 leden van het comité der  tentoonstelling. e 
uitslag van deze belangwekkende prijsvraag wordt met 
spanning tegemoet gezien. 

T X E E X E W E T N . 

e Vereeniging „Amstel s Bouwkring"  te Amsterdam 
schreef in het voorgaande jaar  eene prijsvraag uit voor
het samenstellen van een hoofdstuk, in het bijzonder  het
bouwvak betreffende, voor  eene Nederlandsche wetgeving 
op den arbeid. Eene verkorte inhoudsopgave van het 
programma werd in  Opmerker van iS Juli 1851 j 
medegedeeld en een zestal antwoorden zijn ingekomen , 
waaromtrent in het rapport van de Jury het onder-
staande wordt medegedeeld: 

l het gehalte der  ingekomen antwoorden niet -
gelijk was, bleven alle ver  beneden de eischen, die: 
uit den aard der  zaak moesten gesteld worden om 
voor  een bekroning in aanmerking te komen. 

„Geen der  inzenders had zich voldoende rekenschap 
gegeven hetzij  van den omvang, hetzij  van de moei-
lijkheden van het ontwerp. 

e Jury, haar  gevoelen motiveerende, vond dan ook 
geen vrijhei d een der  ingekomen antwoorden ook maar 
in de verte geheel of gedeeltelijk voor  prij s of premie 
in aanmerking te doen komen. 

t doet der  Jury leed, dat de loffelijk e poging van 
„Amstel s w kring"  zoo weinig vruchtdragend is geweest. 
Zij  hoopt daarom dat de Vereeniging, die getoond heelt 
zoo groot een belang te stellen in het gewichtige on-
derwerp, zich door  het aanvankelijk ongunstige resultaat 
van haar  pogen niet zal laten afschrikken, maar  dat 
zij  haar  prijsvraag - - zij  het met enkele wijzigingen — 
opnieuw zal uitschrijven cn niet zal rusten voor  ze een 
antwoord heeft ontvangen, dat den aanzienlijken prijs , 
die door  haar  is uitgeloofd, waard is." 

T VOO E . 

e overheid te n heeft zich tot de daar  gevestigde 
schrijnwerkers gewend met uitnoodiging om mede te 
dingen naar  het vervaardigen van ameublement voor 
tweeërlei soort van kleine woningen. e kosten daarvan 
mogen voor  eene woning, bestaande uit woonkamer, 
slaapkamer en keuken, de som van 6o3 mark niet 
'overtreffen en voor  eene woning van twee woonkamers, 

E E E N A A N E 
E T E . 

Omtrent dit allerbelangrijkste onderdeel van de haven-
werken te m ontleenen wij  aan het weekblad 

 het onderstaande artikel van tien ingenieur 
. A . van , die met de uitvoering van dit 

grootsche denkbeeld belast was. 

n iiilon j u n j  j |  met goed gevolg, de beproe-
ving plaats van de nieuwe electrische kraan te . 

n er  zeker  later  van dit werktuig wel een meer 
uitvoerige beschrijving zal verschijnen , geloof ik , dat een 
korte mededeeling omtrent het zoo belangrijke feit van 
het welslagen der  beproeving niet in dit blad mag ont-
breken. 

Een electrische havenkraan behoort toch tot de groote 
zeldzaamheden, ja tot vóór zeer  korten tij d was zulk 
een werktuig nog niet vervaardigd. 

Tot goed verstand der  zaak, zij  het mij  vergtind even 
te herinneren welke redenen aanleiding hebben gegeven 
tot het aanschaffen dezer  kraan. 

e nieuwe Wilhelminakade en de kaden langs de -
haven moesten, uit den aard der  zaak, met hefwerk-
tuigen worden voorzien , evenals zulks sedert jaren met 
de oudere havens aan den r r  het geval was. 

s in  S90 werd door  den directeur  der  gemeente-
werken een plan gemaakt voor  een nieuwe hydraulische 
inrichtin g aan de Wilhelminakade, welke door  een buis-
leiding zou verbonden worden aan het bestaande hydrau-
lische pompstation bij  de EntrepÓthaven. e te bouwen 
inrichtin g zou dan zoowel de nieuwe kade moeten be-
dienen als de bestaand', hefwerktuigen moeten voorzien, 
terwij l de bestaande machine in gewone tijden als reserve 
zou moeten dienen. Toch meende men toen nog geen 
uitvoering aan deze plannen te moeten geven, zonder 
zich eerst op de hoogte te hebben gesteld van tic nieuwste 
wijzen van krachtsoverbrenging, daar  aan de toepassing 
van hydrauliek eenige bezwaren voor  onze havens ver-
bonden waren. s in den tij d , dat men te m 
de hefwerktuigen het meest noodig heeft, in den winter, 
is het zeer  moeilijk het water  in de leidingen der 
hydraulische inrichtin g ontdooid te houden. 

Ter verbinding van het nieuwe pompstation met het oude, 
zou een zinker  moeten gelegd worden door  de spoorweg-
haven, bestaande uit buizen welke aan een drukkin g van 
50 atmosphecren zouden moeten weerstand bieden. t 
zou een hoogst moeilijk en kostbaar  werk geweest zijn. 
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Bovendien eischt het buizennet in onzen bodem een 
voortdurend toezicht en onderhoud. 

Eindelij k is het bij  hydrauliek moeilijk de kracht tot 
eenige hoeveelheid op te zamelen. r  moet ook, 
indien één werktuig in dienst gesteld wordt, de centrale 
inrichtin g arbeiden, hetgeen de exploitatie zeer  kostbaar 
maakt. 

Toen dan ook het vraagstuk omtrent de elcctrische 
verlichting door den directeur der  gemeentewerken in 
studie moest genomen worden, stelde hij  zich de vraag 
of wellicht de verlichting niet op rationeele wijze met de 
krachtsovereenbrenging zou te verbinden zijn. Op een 
reis, in het najaar van 1890 door  hem, in gezelschap 
van den directeur der  gasfabrieken en der  handelsin-
richtingen ondernomen, waaraan ook de ondergeteekende 
de eer  had deel te nemen, werd deze quaestie nader 
onderzocht. 

t resultaat was, dat men het volgende plan op den 
voorgrond stelde. 

Aan de gasfabriek zou een centraal-station tot opwekking 
der electriciteit gebouwd worden. Van hier  uit zouden 
leidingen gelegd worden naar twee accumulatoren-stations, 
één in het centrum der  oude stad, in de nabijheid der 
Passage, en één aan de Wilhelminakade, 

t eerste onderstation zou voornamelijk voor  ver-
lichting, het tweede voor  krachtsoverbrenging dienen. 

r  zou men de machines, welke des nachts 
voor  verlichting dienen, over dag ten behoeve van de 
hefwerktuigen op Fijenoord kunnen laten werken. t 
plan werd met warmte door de commissie der  drie direc-
teuren verdedigd, doch dezen hadden één bezwaar. Of-
schoon zij , op verschillende plaatsen, zeer  welgeslaagde 
voorbeelden van krachtsoverbrenging gezien hadden , zoo-
als bij  den ondergrondschen spoorweg te n cn in 
verschillende fabrieken, was toch nog nergens een elcc-
trische havenkraan te ontdekken geweest. 

Volgens ingewonnen bericht, was ook in Amerika 
zulk een werktuig nog niet gemaakt. Geen wonder.dat 
men eenigszins huiverig was tot een plan tc besluiten 
voor  electrische krachtsoverbrenging, indien men niet 
geheel zeker was, dat de daarbij  behoorende hefwerk-
tuigen aan de daarvoor te stellen eischen zouden voldoen. 

Er werd dus voorgesteld eerst één electrische kraan 
te bestellen en tot na den uitslag van de daarmede te 
nemen proef met een beslissing over de andere plannen 
te wachten. 

r  de welwillendheid  den l 
der j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 
kreeg  voor de te nemen proeven, de beschikking 
over het vóór twee jaren door  die j  gebouwde 
electrische centraal-station, dat dient tot verlichting
het goederenstation op Fijenoord. 

e beide daar  aanwezige machines zijn sterk genoeg 
om een kraan te drijven. 

Aldus werden, in de maand Juni van het vorige jaar, 
aan verschillende fabrikanten plannen en prijsopgaaf ge-
vraagd voor de levering van zulk een werktuig. 

e uitslag van deze onderhandsche inschrijvin g was, 
dat aan de firma l en g te p de le-
vering der  kraan werd opgedragen, voor de som van 
f 14,200. 

Uit den aard der  zaak was er, ook na de indiening der 
voorloopige plans, nog veel tij d noodig eer  de details 
van zulk een geheel nieuw werktuig gereed waren, zoodat 
de oplevering der  kraan eerst dezer  dagen kon geschieden. 

Bovengenoemd centraal-station ligt op een afstand van 
 */i . van de plaats, waar de kraan is opgesteld. 

r  kabels is dc motor  aan de dynamo's verbonden. 
Volgens de dezerzijds gegeven voorschriften, staat de 

kraan op een hoog onderstel, waaronder twee Spoorweg-

waggons zich naast elkander  kunnen bewegen, zoodat 
de radstand der  kraan 9.1 . is en dc poort de hoogte 
heeft van het gewone profiel van vrij e ruimte. e kraan 
kan over de geheele lengte der  Wilhclminakade over 
rail s worden voortbewogen. 

s de electrische aanleg aldaar  voltooid, dan zal er, 
op afstanden van 25 , gelegenheid worden gemaakt 
om een buigzaam paar  electrische draden aan het lei-
dingsnet te verbinden. 

r  middel van klemmen, kan de kraan aan de rails 
worden bevestigd, doch ook zonder  deze voorzorg is 
zij  in evenwicht. 

e straal, dien de last beschrijft bij  het ronddraaien, 
is 11 . t maximum-gewicht van 1,500 . moet, 
in 25 seconden, 18 . hoog kunnen worden gelicht, 
terwij l de last in denzclfden tij d moet kunnen draaien. 

e inrichtin g van de kraan is, in hoofdzaak, als volgt: 
Een motor  van 21 paardekrachten maakt, indien hij 

met zijn maximum snelheid loopt, 720 omwentelingen 
per minuut en doet, door een radoverbrenging van 1 op 
20, een horizontale as bewegen. Bij  het gebruiken der 
kraan, blijf t de motor, en dus ook laatstgenoemde as, 
voortdurend in beweging. Op deze as bevinden zich 4 
conische wrijvingskoppelingen, die elk aan een conisch 
rad verbonden zijn. Twee dezer  laatste kunnen beurte-
lings werken op het horizontale rad, dat de verticale 
draaias doet bewegen. 

e beide andere conische raderen werken beurtelings 
op het rad van de horizontale trommel, welker  as lood-
recht op de hoofdas geplaatst is, en waarop de staal-
draad gewonden is, aan welks uiteinde de last hangt. 
Wat nu het raderwerk, dat dc draaiing teweegbrengt, 
betreft, zoo kan één handel óf de op de hoofdas ge-
plaatste wrijvingskoppeling verbinden met een der  rondsels, 
waardoor een draaiing in de eene ri j  plaats heeft, óf 
beide wrijvingskoppelingen ontschakelen, waardoor de 
kraan stilstaat, óf de andere koppelingen verbinden, 
waardoor zij  in de tegenovergestelde richtin g draait. 

Een zelfde inrichtin g dient om de trommel, waarom 
het staaldraad gewonden is, links of rechts te doen 
draaien, voor het heffen of dalen van den last. Om dan 
echter  den stilstand te verkrijgen moet er  een rem aan-
wezig zijn. e is zelfwerkend, d. w. z. een gewicht 
aan een hefboom, werkende op een wrijvingsriem , doet 
 de remming plaats hebben. t de last óf geheven 
worden óf snel dalen, dan wordt door  hetzelfde handel, 
dat bovengenoemde wrijvingskoppelingen doet bewegen, 
welke op de trommel werken , het bovengenoemd gewicht 
der rem opgeheven en daardoor  deze losgemaakt. r 
dit handel dus in verschillende positie te plaatsen, kan 
de last geheven «orden, stilstaan of dalen, hetzij  dat 
deze daling geschiedt door de rem even te laten glippen 
en dus door de zwaartekracht plaats heeft, hetzij  dat ze 
geschiedt door de daartoe bestemde wrijvingskoppclin g 
in te schakelen. t laatste kan plaats moeten hebben, 
indien er  geen of een zeer  lichte last aan den haak hangt 
en men dezen snel wil laten omlaag gaan. 

Om te voorkomen, dat, bij  eenig gebrek in het rader-
werk , de last snel zou vallen, is er  aan de trommel een 
zekerheidsretn aangebracht. Beweegt deze zich toch zeer 
snel, dan wordt door de middelpuntvliedende kracht een 
rem in werking gebracht, waardoor  oogenblikkelijk stil-
stand intreedt. 

e beide handels zijn, in tegenstelling der  gewone 
inrichtingen, handraderen, welke een schroef in bewe-
ging brengen, die een moer op of neer  doet gaan, waar-
door de verschillende wrijvingskoppelingen worden uit» 
of ingeschakeld. 

Een derde handrad, boven de beide andere geplaatst, 
dient voor het regelen der  weerstanden. e motor  is eetv 
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seriemotor, en door het in- of uitschakelen der  weer-
standen kan deze met verschillende snelheden loopen. 

Op die wijze is het mogelijk den last met alle mogelijke 
snelheden, onder de bovengenoemde grens te doen rijzen 
en dalen. 

Aldus is in hoofdzaak het bewegingswerk der  kraan 
beschreven. Bij  de thans genomen proeven voldeed zij 
uitstekend, zij  het ook, dat, uit den aard der  zaak,
eenige details van werktuigkundigen aard zullen moeten 
worden gewijzigd. Zoo maakt bijv. de raderoverbrenging 
van 1 op 20, waarbij  het kleine rad 700 omwentelingen 
per minuut maakt, tamelijk veel geruisch. t zal men 
o. a. kunnen voorkomen door  deze raderoverbrenging 
door een wormwiel te vervangen. 

e motor  werkt met circa 110 Volts. 
e spanning is aldus moeten bepaald worden in 

overeenstemming met het bestaande centraal-station. 
Wanneer  later  de definitieve aanleg zal gemaakt worden, 
is het plan om de spanning niet onaanzienlijk te verhoogen. 

n zal dus de motor  weder  moeten worden vervangen. 
t het oog hierop, is een zoo snel loopende motor, 

wegens de mindere kostbaarheid, gekozen, ofschoon anders, 
voor een dergelijk werktuig, een zich langzamer bewe-
gende motor  de voorkeur zou verdienen. 

e proeven omtrent het stoomverbruik zijn 
nog niet geschied ; daarvoor is een zcllregistrecrende 
ampére-meter noodig, welke nog niet is aangekomen. 

 is echter  te verwachten, dat dit verbruik beneden 
de raming zal blijven. r  hoop ik van deze proeven 
wel een en ander  mede te deelen. 

Aldus staat ons nu deze kraan ter  beschikking om 
over de electrische krachtsoverbrenging een rijk e ervaring 
op te doen. Bovendien zal deze nog kunnen vermeerderd 
worden met de ondervinding, die in dezen tij d met der-

werktuigen te g wordt verkregen. 
Tegelijkertij d met , werd toch ook aldaar 

het besluit genomen proeven te nemen met electrische 
hefwerktuigen; daartoe werden er  twee kranen besteld, 
één bij  de firma  Nagel & p en één bij  de Allgemeine 
Electricitats-Gescllschaft. 

Beide zijn sedert korten tij d in werking. n er  dan 
later  meerdere kranen moeten besteld worden, kan ook 
met de daar  opgedane ondervinding te rade «orden 
gegaan. 

r  het welslagen dezer  proef, is een groote stap 
nader  gedaan tot de uitvoering der  plans, welke moeten 
strekken èn tot het geven van gemeentewege van elec-
trisch licht aan particulieren , èn tot de electrische krachts-
overbrenging op fijenoord. 

n deze plans, die binnen zeer  korten tij d aan de 
autoriteiten zullen worden ingediend, tot verwezenlijking, 
dan zal m de eerste stad ter  wereld zijn, waar 
aldus op rationeele wijze, het verstrekken van het licht 
met de electrische krachtsoverbrenging op groote schaal 
verecnigd is. 

N V A N T . 

ie. Aan heeren leden wordt bekendgemaakt dat de 
jaarlijksch e zomerexcursie naar n zal plaats hebben 
op Zondag 7 Augustus a. s. 

, die aan deze excursie deel willen nemen, wordt 
verzocht hiervan den i e Secretaris, American l 
Amsterdam, in kennis te willen stellen. 

Nadere bijzonderheden, de excursie betreffende, zullen 
tijdi g in de mededeelingen worden opgenomen. 

e vereeniging „Architectura "  te 's-Gravenhage zal 
zich te n bij  het Genootschap aansluiten. 

2e. e 2e en 3e , jaargang 1892, van 
het plaatwerk e Architect, die weldra het licht zullen 
zien, zullen bevatten: 

79. Centraal Station te Amsterdam, uitgang k 
Paviljoen. 

So. Ontwerp voor een Tentoon- 1 
stellingsgebouw.  C. N. van Goor. 

81. . ) 
82. Oude l te Amsterdam. A . N. Godefroy. 
83. Oud Woonhuis 11 eerengracht. id. 
84. Ontwerp voor een Villa . J. Vormer. 
85. Badhuis met Voorlezerswoning 

te Amsterdam. C. W. Nijhoff* . 
86. Winkel- en Woonhuis in de 

t te Amsterdam. „ 
87. s van het m . J. . Walenkamp, 
88. Winkel- en Woonhuis op de 

t te Amsterdam. A . C. Bicijs. 
89. Schetsen van vazen en bekers. . Sluijterman. 
90. . O. . 

Namens het
e ie-Secretaris 

C. W. . 

 E . 
— - schouwburg tc Sydney is ilour  brand vernield; omtrent de 

oorzaak van het onheil is niet*  hekend cn gelukkig zijn geene persoon-
lijk e ongelukken te betreuren. 

N N C E . 
. j  de in dit jaar  te houden eindexamens der -

normaalschoo! voor  tcekenonderwijzers, alsmede bij  de theoretische en 
eindexamens der l voor d en der  daartoe be-
hoorende klasse voor k zal, volgens beschikking van tien 

r  van liinncnlamUche Zaken al.s deskundige optreden Jhr. li. W. V, 
van , onderdirecteur van het Nederlandsen , en tot 
plaatsvervangend deskundige de heer  X. van der  Waay, hoogleeraar  aan 
's e van Beeldende n te Amsterdam. 

e tentoonstelling van photographic en aanverwante kunstnijverheid, 
uitgaande van de e afdeeling der  Vereeniging tol bevordering 
van Fabrieks* en , zal van  Augustus tot 6 Sep-
tember  gehouden worden in de feestzaal van de e Sport-
tentoonstelling tc Scheveningen. Gedurende den duur  dezer h ie-
tentoonstelling is door  hel Comité der  Sporttcntooiistelling voor  deleden 
der e afdeeling van Fabrieks- en  landwerksnijverheid op vertoon 
van hun bewijs van lidmaatschap een verlaagde entree vastgesteld. 

e wenschelijkheid om hare plannen en denkbeelden in zeer  ruimen 
kring bekend te maken, en daardoor  de Natie in dc gelegenheid te stellen 
er  zich een oordeel over te vormen, heeft de Zuidcrzee-verceniging geleid 
lot het besluit om eene volksuitgave het licht te doen zien, die voor 
zeer  geringen prijs voor  ieder  verkrijgbaar  wordt gesteld. n technisch 
overzicht van het vraagstuk van Prof. J. . 'leiders, daartoe welwillend 
beschikbaar  gesteld ; de economische beschouwingen van het lïestuur, 
en eene groote kaart van Nederland, waarop de afsluiting niet dc ver-
schillende bedijkingen en polders in kleuren zijn gedrukt, kan worden 
verkregen door  ieder  die daartoe dertig cents of zes blauwe postzegels 
voor elk begeerd exemplaar  aan de firma  J Bril l te n de uit-
gevers der  Zuidcizee-verceniging, doet toekomen. e verzending geschiedt 
van af g  Juni e. k. 

— j . besluit is eene commissie ingesteld, belast met tie -
dering van de belangen van de Nederlandsche nijverheid en den Neder-
landschen handel en landbouw, bij  gelegenheid der  in iSyj  tc Chicago 
te houden internationale tentoonstelling. 

n deze commissie zijn benoemd: tot lid en voorzitter, . , te 
; tot leden de bh. li g en (i. . , tot se-

cretaris, Jhr. S. van Cillers, adjunct-commies bij  het e van Water-
staat, handel en nijverheid. Als commissaris der  Nederlandsche regeering 
is aangewezen de heer  (ï. liirkhof l Jr. consul der Nederlanden te Chicago. 

. Nadat de gemeenteraad Woensdag gcruimen tijd in ge-
heime zilting vergaderd was geweest, werd behandeld de voordracht van 
Üurg cn Wethouders, 0111 aan de j  tc gelasten 
over te gaan tol het draineeren en verdiepen der  oude kanalen en het 
aanleggen van eene tweede leiding in het terrein ten zuiden van het 
Noordzeekanaal, alle welke werken nuudig worden geacht om de maatschappij 
in staat te stellen aan hare coneessionecle verplichtingen te voldoen, lh'j 
de beraadslaging over dit onderwerp waarmede eene uitgave van 6*/» 
millioen gulden gemoeid is opperde de heer  Van p t denkbeeld 
0111 met de directie der  maatschappij  nailer  in overleg te treden, teneinde 
te onderzoeken welke werken er  noodig zouden zijn om voldoenden druk 
in de leiding le erlangen. 

e heer  huden verklaarde zich tegen de voordracht als een te krachtige 
maatregel van pressie, waartoe hij  meende dat men hei recht miste. 

Van andere zijde werd geadviseerd het gebruik van het Vechtwater 
te bevorderen en het duinwatergebruik door  verbodsltepalingen te beperken, 
terwij l de heeren k en  leineken met kracht tegen tie j 
Wilden optreden. t  tegen  stemmen verklaarde de d zich 
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tegen liet denkbeeld van den heer  Va 
voor  de voordracht 

p en met 30 tegen 3 stemmen 

— Zaterdag iS dezer, werd luerlerstede de algemeene vergadering 
gehouden van aandeelhouders der  Ned Zuid-Afrikaansche Spoorw-mij  , 
waarin het verslag over  liet jaar  189 met de balans en de winst- en 
verliesrekening werden overlegd. e laatste rekening sluit met een batig 
saldo van f 615000, hetwelk in staat stelt tot een uitkeering npdeSooo 
aandeelen der  ie, 3e en 4e serie van een dividend van f60 en op de 
3000 aandeelen der  2e serie van f45. Uit het verslag bleek dat aan de 
rentabiliteit niet getwijfeld behoeft te worden, zoodra de lijn tot Pretoria 
voltooid is. 

e werd gebracht aan den grooten ijver  en de locwijding van den 
hoofdingenieur  W Yenvey Azn en van den chef der  exploitatie C W 
Verloop. 

— n eene op g jongstleden gehouden openbare vergadering, 
uitgeschreven door  Amsterdam, Amstels /fo/nekring cn de aannemers-
sociëteiten  Vtreem'ging en  is door . Egbert J 1 

Geseling eene bespreking gehouden over  de voordracht van Burgemeester 
cn Wethouders en het rapport der  raadsconunissic betreffende de uitgifte 
van gemeentegronden iu erfpacht. Bedoeld rapport is eveneens ver-
gezeld van een onlwerp-ei fpachtscontraet, waaraan de gansche commissie, \ 
hoewel op .sommige punten niet eeiisteinming denkend, beeft medegewerkt. 
Nadat de spieker  het juridick onderscheid tusschen koop en erfpacht had 1 

aangewezen, vergeleek hij  de voordracht van Burg. en Wetli. met het 
ontwerp der  raadscommissie. 

Boven de regeling van den duur  van het recht in de voordracht (50 jaren), 
stelde hij  die van het ontwerp op 55 jaren, liet principieel onderscheid [ 
tusschen beide ontwerpen komt neder  op de verschillende vaststelling van 
den termijn van betaling van den canon; de voordracht eischt'  vooruitbe-
taling, bel ontwerp vordert het storten van eene waarborgsom, in ver-
band met dit punt deed hij  de wenschelijkheid uitkomen om, bij  beide 
stelsels, voorzichtig te zijn bij  de keuze der  personen, niet welke men 
in zee gaat. Boven de expropriatie bij  achterstalligheid van betaling van 
den canon — volgens de voordracht - stelde hij  de bepaling in hel 
ontwei]), dal er  openbare veiling van den opstal zal gehouden worden 

Na eene verdere vergelijking van verschillende andere artikelen cn waarbij 
bleek dat hij  de voorkeur  aan hel ontwerp der raadscommissie gaf, kwam 
hij tot hel besluit dal hel in erfpacht uitgeven van gemeentegronden, 
althans als proefneming de voorkeur  verdient hoven den verkoop dier 
gronden. e belangen van den erfpachter  en der  gemeente worden vol-
gens hem in het ontwerp der  commissie voldoende geregeld. 

Bij  de discussie, die daarop plaats had, verdedigde dc heer  Slier  de 
meening dat de uitgifte iu erfpacht den bouw belemmeren za!, doordien 
er  minder  gemakkelijk geldgevers gevonden zullen worden Van andere 
zijde vreesde men speculatie in erfpachtsterreinen. 

c heer  tio.-elmg vreesde geen belemmering van den bouw en beriep 
zich tc dien aanzien op liaarn, waar  zoovele huizen met hypotheek bezwaard 
zijn en op erfpachtsgrond staan. Speculatie in erfpachten kan best voor-
komen worden door eene bepaling dat geen erfpachtsgronden mogen 
worden overgedragen dan nadat zij  door  den aanvankeÜjken erfpachter 
bebouwd zijn. 

t eene dankbetuiging aan den spreker  — eene motie werd niet 
aangenomen — en enkele opmerkingen, sloot dc voorzitter  de vergadering. 

{N. A' C) 

(A et A.) . r  dc heeren A . \V . de s en J. F. 
von Glahn is eene brochure uitgegeven, getiteld: „de Amsterdamsche 

, waarin het plan wordt uiteengezet voor  een nieuwen ver-
bindingsweg tusschen het Centraalstation cn het m 

e wordt voorgesteld, het k en het n tc dempen, de 
Spiegelstraat te verbrecden en door te trekken tot aan het te dempen 

n en langs dezen nieuwen weg eene electrische tram aan te leggen. 
t is de bedoeling der  schrijvers eene l>eweging in het leven te roepen 

tegen de stelscllooze uitbreiding cu slecht begrepen verbetering der 
verkeerswegen, waardoor  onherstelbare ontsiering der  stad wordt teweeg-
gebracht. 

t boekje is voorzien van een plattegrond van Amsterdam en eene 
situatie van den ontworpen weg cn t voorts vele illustration be-

! treffende de bclmuwing der  museumterreinen, de electrische tram enz. 
! — e heer A F. Braat te , hoofdvertegenwoordiger  van 
i het portland-cement „Josson cn ('o''  heeft dezer  dagen den uitslag van 
1 drie beproevingen van dit cement bij  circulaire medegedeeld. l onder* 
j  zoek, door  drie proefstations ingesteld naar  monsters, uit verschillende 
, ladingen genomen, heeft goede resultaten opgeleverd. 

. n der e kerk hebben het 
voornemen pogingen in het werk te stellen om eene som bijeen te brengen 
tot restauratic van hel koor  der  Fusebiuskerk Zij  hopen die gelden te 
bekomen van allen, die er  prijs op stellen een historisch monument, zijn 
oorsprong waardig, in stand te houden en stellen zich voor  den steun van 
den Staat cn van de (iemeente te vragen. 

. Voor  de nieuw op tc richten ambachtsschool met bijdragen 
van rijk , provincie en gemeente en bijzondere bijdragen, stond dc <ie-
nieenteraad eene jaarlijkschc bijdrage van ƒ 2500 toe en besloot levens 
te voorzien iu de noodigc localiteiten voor  die school. 

. Naar  men verneemt, is door  den heer  Schotel, architect-ingenieur 
te , thans ecu nieuw plan tot aanleg eener  drinkwaterleiding 
aan het gemeentebestuur  ingediend, waarbij  de Amer als frist
wordt beschouwd 

. e week had alhier  de algemeene vergadering plaats 
der Vereeniging van gasfabrikanten. n vijftigta l leden was aanwezig. 

e heeren Francois en Salomons werden bij  acclamatie als redacteuren 
van hel maandschrift Het Gas herbenoemd Tot Voorzitter  werd voorhet 
jaar  1S03 gekozen de heer  W. J. Brender  a Brandis, te m Voorts 
werd de beer  Salomons herkozen als secretaris en tot lid van het bestuur 
dc heer  Francois, terwijl tot Vioe-voorzitter, in plaats van den heer 
lïrender a ürandis, benoemd werd de heer  F. Breunissen Troost te Sneek. 

, n laatsten dag dezer  maand zal dc benoeming plaatshebben 
van een ingenieur  voor  het hoogheemraadschap . (lp de \ooidracht 
zijn geplaatst de heeren: 

1. A  \V , van der  Vegt, ingenieur  van het waterschap Schouwen 
in Zeeland. 

2. J. (iroenendaal Jz, adj-ingenieur bij  den aanleg van liet kanaal 
Amsterdam - e 

. e voordracht voor  gemeente-architect bestaat in alpha* 
betische volgorde uit de heeren  Vrijburg , gemeente-architect te < >ost-
Stellingwerf j  J. A. Wijn, architect en (1. e Zeeuw, opzichter, beiden 
alhier. 

— Aflevering 6 van  Natuur 'uitgave van 
J. <- l'nc-e te Utrecht'  bevat: 

t oude en het nieuwe buskruit (met'jig ). — 
< hristophorus Columbus [met fig.) — Nieuwe 
proeven bij  het onderwijs in de natuurkunde, 
door . J. ('. van r  Fabrikage van 
aluminium en aluminiumlegeeringen (met //g.). — 
 >e rekenmachine van Thomas van ( olmar 

(met Jig.). Natuurkundige proeven met een 
voudige tontellen {met fig.). — Sterrenkundige 
opgaven. — Correspondentie 

. 
— Bij k t is S. .1. Vcriuaes, 

hoofdingenieur  van den provincialen waterstaat, 
te n benoemd lot officier  in dc orde 
van Oranje-N'assau 

— e heer  Schram dc Jong, directeur  der 
gemeentevt erken tc< ïroningen cn de heer  F. p 
ma, directeur  der  ambachtsschool aldaar, zijn 
benoemd tot ridder  in e orde van * . 

Bij  be-ehikking van den r van 
Waterstaat zijn benoemd: ' Smits Az. te Venloo 
lot buitengewoon opzichter bij  de werken tot 
voortzetting der  verbetering van de s bij 

; . Zwiers te Fcnrum tot buitenge 
woon opzichter bij  de uitvoering van bagger-
werken in het Noordzeekanaal (tot 1 Januari 
1893; en \\' J t JPz. tot buitengewoon 
opzichter  bij  de normal iscerings wei ken van de 
Nieuwe e (tot l Februari iSyj.) 

r  den r  van n zijn ge 
steld ter  beschikking van den (iouverneur-(ie 
neraal van Nederlandsch-lndie de heer 1' . 

. Pierre om tijdelij k te worden benoemd tol 
ingenieur-ducctcur  der  exploitatie van het < >mbi-
liOn kolenveld aldaar  en de heeren F , 
<1. Bonjar>ki en F. , 0111 tijdelij k te 

worden benoemd tot buitengewoon opziener  2de 
kl bij  dm dienst van het mijnwezen daar  te-lande. 

—  >e Gemeenteraad te Zwolle 1 «.'noemde 
iu zijne zitting van 20 dezer  den heer  J. van 

k tot directeur der  waterleiding. c be-
noemde, thans hoofdopzichter  bij  de waterleiding 
tc Enschede, stond op dc voordracht met de 
heeren 11 A. . s [Jz., directeur  dei-
waterleiding te , cn 1'. J. , inge-
nieur  te Amsterdam 

— Wegens het bedanken van den lieer  1,
Brants is niet ingang van 1 Juli tijdelij k tot 
directeur  der  Nederl  leide-maatsehappij  be-
noemd de heer  11. |. , adjunct-directeur. 

— n de algemeene vergadering van aan-
deelhouders der  Noordbrabantsche Stoomtram-
weg-maatschappij  is benoemd tot directeur  dc 

\ heer . Christ, le Tilburg. 
— Bij  den waterstaat in Nederlandsch-lndie 

zijn benoemd lot architect der 2de klasse, de 
opzichters ie klasse . 1'. , J. . van 

; lier  Slerr  C. 1'. Franken en J. C W. F -
marsch; tot  oHickUr le klasse, de opzichters 
2c klasse J. J. Slerkenburg, ('. . t 
en 1'. Young; lot  opzichter 2e klasse de op 
zichlers 3e klasse A. G den , \V. A. B 

d en . V. . Beekvcld. 

n hek». Bouwkundige nekt plaatsing 
al.  of  of 
beiden, l ranco Br  onder  i.ctt o A. . 

, Wagcuslraut 102, 's-Graeenha<je. 

j tot Exploitatie van 
. 

Op nln.dni) ,1,-n  .lull  |S!>2, des 
namiddags ton 2 ure (lulate tijd), aau liet Centraal-
bureau der n tol c van Ntuats-
ipoorwegen bij  de e m tt l , vau : 

 N". 582. 

t maken van n en het 
leggen en wijzigen van n en 
wissels met bijkomende n 
voo  de g van het stations-
emplacement

- r o o t l a g f 31900.—. 
e bftttadiag geschiedt volgens \ 41 van het 

bestek. 
t bestek ligt van den 83-""  Jul 2 ter 

lezing aan het < 'eutraalbureau bij  de e l.anu 
eu aan hel bureau van den r  Sectie- uguuieur 
W. T tc  cn is o\ij'raucoaau-
vrnag ipcr  brief) aan genoemd (.'eutraalbureau (l)ieust 
van Weg eu Werkeu) tc bekomen, tegen bctnliug 
van /i.00 , 

lulichtingeu worden gegeven aan hel Centraal-
bureau t vau Weg eu Werken) eu door  deu 
Sectie r  vooruueuid. 

Aanwijzing o|> hel terrein zal geschieden deu 
"  Juli 1898, ten 10.— ure vouriuiddug (West 

 tijd). 

, deu 88""  Juui 1892. 
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E LLNT&C. , , 
\ A \ \ A l i » ». 

n van t en Wandtegels. 
Vraag dessin» enz 

j tot Exploitatie van 

(ip  den  "  J  des namid-
dags ten % ure [lokale tijd), aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, van: 

BESTE  N°. 581. 
t maken van n en het 
leggen en wijzigen van n en 
wissels met bijkomende a voo
de g van bet stations-
emplacement ELST. 

g
e besteding geschiedt volgens $ 48 van het 

bestek. 
t bestek ligt vau den lfi l Juni 1892 ter 

lezing aan bet Centraalbureau bij  de e n 
en aau bet bureau vuu deu r r 
F. SASSEN tc Üijmegen cn is op franca aan-
vraag 'per brief) aan genoemd Ont ruilbureau t 
van Weg en Werken) tc bekomen, tegen betaling 
van

n worden gegeven aan het Centraal 
bureau t van Weg eu Werken) ea door  den 

r  voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 

5Jen Juli 1892, ten 10.- ure voormiddag (West 
 he tijd), 

, den 13J«n Juni 1892. 

j tot Exploitatie n 

Openbare 

l cn S Tan 
 zijn voornemens op Vrijdag 

 den 8 Juli . des namiddags tc 1 uur. ten 
' e aldaar  aau tc besteden: 

t N van eene L nabij 
de . 

Bestek voorwaarden en teekeuiug liggen op 
de gewone dagen eu urcu. ter  keuuisiieiuiug op de 
Vlaatselijke Secretarie en in het Stads-Timmerhuis 

j  tc m en zijn tevens voor  ƒ1,— verkrijg-
i baar  bij  Wed. P VAN  en ZOON, Boek-
| drukkers Houttuin u°. 73. 

Nadere inliehtiugeu zijn tc bekomen auu gemeld 
t Timmerhuis e aanwijzing in loeo zal plaats heb-
! ben op Vrijdag den 1 Juli 1892, des voormiddags 
 te 11 uren. 

c iuscbrijviugshiljetten moeten op deu dag der 
! aanbesteding vóór des namiddags één uur  zijn inge-
! leverd in een daarvoor  aangewezeu gesloten bus, 
geplaatst op de (iemeente Secretarie, afdeeling Alge 
U  * nc Zaken 

G. W. VAN  &  C°,  ver-
zenden franco op aanvrage per postwissel : 

Gezegelde iuschrijvingsbiljetten met couverten 
a . . . . . . . ƒ 0 29 per  stuk 

n volgens art. 11 der 
arbeidswet „  O.Ofi „  „ 

Verhuurbiljetten . . . „  0 05 „  „ 
n . . . . „  0.55 „  10 stuks 
u . » „  0.55 „  10 „ 
n vau onge-

lukken 0 17 „  5 „ 

 A , 
j  pliie 

c ondergeteckende vestigt dc aandacht op zijne 
inrichtin g voor  Phatalllliagrapiile , bijzonder 
geschikt voor  de reproductie van P lan», Teeke-
ningen enz. van . Architeetcu eu Bouwkun-
digeu; op die voor  Phat«z ln rae ; raph le voor  de 
reproductie van Platen cn Gravures, ook van 
Teekeningen voor  Boekwerken enz. teudienstevan 

. Uitgevers en op zijne Ntérèatype* lnr lch l lna ; 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeveu van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Gr. J . . 

Op mmtmrdmg deu S'1""  JuU , des 
namiddags ten * un-  tijd , ;uin liet Outraal-
bureau der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e baan te , van: 

BESTE  BN. 
t n van N T 
ten behoeve van de n 
(in uvea ) 

e besteding geschiedt volgens *rt 13 van het 
bestek. 

t bestek ligt vau den 2.'lst'"  Juui 1S92 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan het bureau van deu r  Seetic-lugenieur 

. E. E te Utrecht en is op franco aanvrang 
(per  brief) aau genoemd Centraalbureau t 
vau Weg eu Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 0.50. 

n wordeu gegeven auu het Centraal 
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 
Sectie r  voornoemd. 

, den 22u"  Juni 1892. 

G  EEST  en S van E 
brengen ter  kenuïs vau t>elanghebbendeu dat door 
ben op Ziiturdttff  simss  Jut ij  u. i des voor-
iniddags teu  uur ten Gemeeutehuizc in het 
openbaar  zal worden 

aanbesteed: 
e g en g van de 

e school te , 
volgeus bestek eu teekenimr, welke van af deu 30 
Junij  a. s ten Gemeentehuizc ter  inzage zullen lig-
geu cn voor  be laugh ebbe ml cu verkrijgbuar  zijn tegen 
betaling *au ƒ0 50. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op Zatur-
dag den 2 Julij  a. s. des voorin, ten 11 uur. 

CoaapleO n 

. E . G J r . , 

J. W. N - Gonda, 
Plafonds, Separatiemuren, "Ventilatiekokera . 

O n b r a n d b a a r . — . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

G 4c N , Amsterdam, 
s e 14. 

, Chemisch k van . 
g der breclkracht. weerstand tegen doorbuiging van frmdmUfmrnr eu ataafyer,  enz. 

Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

E , 
de schoonste, beate en goedkoopste Ve r f voor 

- en , is alleen  bij 
G. . S &  Co., Amsterdam. 

"Verfwaren , silicaat, enz. enz. 
Tan Staal of van t worden sinds  onder 

J ff.rantle l door  den uitvinder  eu fabrikaat 
, Hrm.rkeld. 

Generaal Agent voor  Nederland en  T. tt. T Jr ,

n de n : F. N cn E
Commissarissen dc n : . .1. Til. G  F, . VAN . Voorzitter 

en leden vau het r  der  Ned. Vereeniging tot voorkoming van ongelukken iu fabrieken en werk-
plaatsen ; Joukhr. . G. l BOSC , . . . , . W. , Vooratter  en Com-
missarissen van het Algemeen Nederlandsen W'crklicdenfouds; J. . . , J. E. N 
eu W. N FZN. 

Sluit collectieve Verzekeringen tegen billijk e premie en op voordeelige voorwaarden voor 
Werklieden iu fabrieken cu werkplaatsen en bij  aangenomen werken j alsmede individuoelo Ver-
zekeringen vau versehillendeu aard. Zij  bestemt °/o der  winst ten bate der  deeluemers. 
b a n t o on Wcs tc lndc SS, (e ' s - « r » v e n l i » g e.  gevraagd. 

file:///ooidracht
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is beter  dekkend, fijner,  witter  ra beter 
kleurhoudend dan eenig nadar; 

is bekroond door den Nederl Schilders-
bond, Tentoonstelling van decoratieve schilder- | 
knust. Arnhem 1881; attesten van ervaren 
schilders, uit alle oorden van ons land en ! 
daarbuiten, worden op aam raai; toegezonden, j 

wordt door tal van s Gemeente- , 
Architecten ra iaden Autoriteite n in 
hunne bestekken voorgeschreven, 

wordt, tot waarborg van echtheid, zui i 
verheid en goed gewicht, nooit anders
afgeleverd dan in vaten vooraan van zegel 
etiket en fabrieksmerk, «elke allen «et 
tiij  zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur geleverd ; 
desvcrlangd met certiticaat van oursproug. 

n leze dc wanrdeerendc artikels over  dit loodwit in het „N  v d.  d.d. 31 .lan. 1887 ; 
in de „Huis-  en  d.d. 1 i 1887; in de tlngnnenr"  d.d 11 cn 25 Juni 1887 ; 
in dc „Schilder"  d.d. 1 i 18811; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 1889 en 12 Juli 180(1; in dé 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr  18110 eu iu het „Bomehindig Weekblad' d.d. 5 c 1891 

e Fabriek ™ 
, 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaar t, ent, 

d n

 B. . - Arnhem. 
r  van . den . 

* em  r..n / l 
ro»P  V, T  .¥ «>' i  f f *  Hl,l  .1 H

 voo . - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e onder«c»ieli l ln« 9 
. . BltlEF en , enz. enz. 

. - en . ' , enz e u. 

E van VA E . 

iu groote verscheidenheden, voor: , . , 
, Winkel- en , Gangen, , - en , 

n enz. 
Voor inlichtingen gelieve men zich te adresseeren aan E  AS-

E Y , Passage Wijnand Fockink, kamer 0 en 10 te
cn voor  bij  den r  G. S COzn, Beekstraat F 02 te

 W . P A T O N . 

t 4 02 

. 

EN 

l 
Systeem " 

n met het meeste sneces geplaatst. 
Belangrijk e * verlaging. 

 mtj legen slrrhtr en iruardrl. . . . 
itnitatirt  gessrntsreehuwd, (3) 

. &  J. , 
N VAN 

S EN , 
op de . Tentoonstelling te

1883 bekroond met 
 1 (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en , 

Bickerstraat 
. 

, . 
Opgericht 185(1. 

i:ereili|iloili a lni.lrrrl.n i S 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gergo  ijzer 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. G. T J r . Amsterdam. 

. VA , 
S te

staar-, Plaat-, Band-, - ea . 
Steeds voorhanden 

Balk r  in versch il luide profielen en lengten 
Vijle n eu gegoten Staal uit le fahriek. 

van (iehr. t &  <o. tc Weenen. alsmede 

Ter drukkeri j  der  Vennootschap». Eet Vaderland" 

 Opmerker"

http://lni.lrrrl.ni


Photolith.van , Arnhem. 
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A 

r  F. W. VAX T JGz. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertciitien : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-Jfage. 

Bureau tier e van Architectura et Amicitia T- ( , 
.  JON(;i  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e hetretleude, te adresseeren 
Vondelkiule  te Amsterdam, 

cn al, wat de AdininUtrati e van het (Jenootschap betreft, aan den 
, American lintei, te Amsterdam. 

AJfV.W.1 

T ƒ  per  3 maanden ofwel, bij  vooruitbetalingen 
! franco tocv-ending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland ule landen der 
j  Postunie) ƒ  en ë f  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent vojr  eiken regel plaal>ruin.te en
cent voor  een bewijsnominer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

, bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Ohmerker te 

! 's-liage en bij  den t Jolt. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

T V E E , -

N E ; l  N ST 

E N "  T E . 

1= Pr i jsvraag: E EN . 
 15 antwoorden.) 

Trarra  Er  is geen goede verbinding tus-
schen kelder en begane-grondverdieping van het restau-
rant naar den kelder. e plaats van den kelder  ware 
verkieslijker  onder de groote zaal geweest in plaats van 
onder de woning. Ook is de afscheiding van het toilet 
naar  heeren- en damesretirade niet gemaakt. 

Ook in de gevels kleven aan de grootsche opvatting 
groote gebreken; de torens en de samenhang der  gevels 
onderling toch zijn niet zeer  gelukkig. e constructie 
zou eene ernstige bestudeering vereischen, is in vele 
opzichten onuitvoerbaar, zooals o. a. de kap der  groote 

'zaal. t detail is niet overeenkomstig de opvatting cn 
; slecht van architectuur. 

e ontwerper  heeft het karakter  van een café-restau-
rant geheel uit het oog verloren en daarvoor  een kasteel 
in de plaats gesteld. 

Silhouette. e plattegronden zijn niet bestudeerd, het 
geheel getuigt van te weinig kennis voor  eenige on-
derscheiding. 

n de planverdeeling is geen zakelijk verband 
e gevelordonnantie is gebrekkig door  te weinig samen- tusschen de kasteleinswoning en de dienstvertrekken, waar-

hang tusschen de verschillende deelen. door  de dienstregeling bemoeilijkt wordt. e zaal is ongun-
 mon'. e geheele conceptie is zoo slecht en stig behandeld en ongunstig gelegen, wat uitzicht betreft, 

de behandeling der  teekeningen zoo gebrekkig, dat Toch is de symmetrische oplossing van het plan niet 
geenerlei waarde aan dit ontwerp kan worden toegekend, /onder  verdienste en geeft aanleiding tot een goed karak-

 lek. t plan der  begane-grondverdieping is ter  der  gevels. e architectonische conceptie is beschaafd ; 
goed; de wijze van overbouwing der  bovenverdieping alleen laat de detailleering, wat profileeringen en dergelijken 
over de groote zaal verdient afkeuring. n het sous-  betreft, te wenschen over. liet teckenwerk is correct, 
terrain is de ligging der  brandstoffenbergplaats ongun- li. (,'. />'. t onderwerp ging ver  boven de krachten 
stig; het inbrengen van biervaten in den bierkelder is van den ontwerper. 
lastig. H.  en 'J. t ontwerp is van zeer  geringe waarde. 

e gevels zijn wat architectuur  betreft niet onverdien- Trois fontaines. Een verdienstelijk ontwerp, logisch inge-
dienstelijk, doch te gezocht pittoresk. t teckenwerk, decld cn van goede conceptie. Jammer dat de keuken 
ofschoon wat wild, is vri j  goed. alleen door  bovenlicht wordt verlicht. 

 Juli. e opvatting der  plattegronden is eigen- e gevels zijn goed, eenvoudig en beantwoorden aan 
aardig, maar  niet onverdienstelijk. t is jammer dat de de bestemming; alleen is de behandeling van het achter-
opbouw niet aan die eigenschap der  planverdeeling beant- gebouw minder  fraai. 
woordt. t geheel is vaardig en artistiek geteekend, het 

e gevels zijn ordinair  en niet, zooals men van een detail met zaakkennis behandeld, 
dergelijk gebouw verwachten mag; afkeuring verdient 
de ligging der  trap voorbij  een gevelvenster  ter  wille 
der symmetrie. e doorsnede is onvolledig. t teeken-

Tollens. Een goede plattegrond. Jammer dat de pri -
vaten geen voldoende lucht verkrijgen en slecht zijn ge-
legen met het oog op den gemeenschappelijken toegang; 
de gangen zijn ook niet gunstig. e gevels zijn verdien-werk is vri j  goed. 

Geteekend'wapen. Vertoont een rij k ontwikkelde platte-  stelijk; alleen, men vraagt van welke materialen enkele 
grond, grootsch gedacht, doch die, ondanks de groote deelen vervaardigd moeten worden, 
verdiensten, tot onpractische bewoning aanleiding geeft, e voor- en achtergevel loopen in karakter  te veel 
zooals blijk t uit de kamers der  kasteleinswoning op de . uiteen. e frischheid van opvatting geeft echter  groote 
eerste verdieping en uit de indeeling van het sousterrain. | verdiensten aan het gehe 

e Eedactie van Architect urn et Amiciti a stelt zich alleen k n inhoud ran stukken, t met de initialen

V 
Nr. 

http://Ste.mi.er
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2. e ontwerper  heeft blijkbaar  geen genoegzame 
opleiding genoten; het plan is zwak, de gevels missen 
het karakter  van een café. 

NU despcrandum. Een zeer  onvoldoend plan, vooral 
wat de dienstregeling betreft; de verbinding tusschen 
keuken en dienstkamer wordt geheel gemist. 

e gevels, hoewel op zichzelf niet onverdienstelijk, 
missen echter  geheel het karakter  van een café. On-
begrijpelij k is het waartoe een toren dient van 42 meter 
hoogte, met het uiterlij k van een kerktoren. 

Bellevue. t plan op zichzelf is niet onverdienstelijk. 
Echter  is de verdeeling der  zaal met het oog op verschil 
in hoogte niet gelukkig. e privaten zijn bekrompen, 
een enkele is slechts verlicht en onvoldoende. Uit een 
constructief oogpunt is de verdeeling der  kamers op de 
eerste verdieping niet zeer  gelukkig. e gevels zijn 
beschaafd van opvatting, maar  missen het karakter  van 
café; zij  doen meer  aan een villa denken, ook het 
geheel, wat aanleg betreft. 

t teekenwerk is artistiek en met zorg behandeld. 
.  met anker. t plan, ofschoon practisch, mist 
architectonische opvatting; ditzelfde gebrek bestaat in 
alle gevels en detail. 

e Jury stelt in verband met bovenstaand rapport 
voor, den eersten prij s toe te kennen aan het ontwerp 
„Troi s fontaines"; aan het ontwerp „Bellevue"  den 
tweeden prij s en verder  aan de ontwerpen „geteekend 
wapen"  en „Tollens"  eene eervolle vermelding. 

2<k Pr i jsvraag : EEN . 

 16 antwoorden.) 

e Jury besloot bij  eerste schifting de volgende ont-
werpen ter  zijde te leggen : 

Agatha, lilka,  Wilhelmina en  om 
hun gebrek aan artistieke waarde, zoowel wat conceptie 
als wat teekenwerk betreft. 

e ontwerpen  X (in cirkel), AB, Veteeniging 
en  hebben kwaliteiten, doch zijn ongeschikt 
voor  het doel. 

Vereeniging. s meer  een hoofd van een blad, dan een 
diploma ; het is te veel een opeenstapeling van orne-
menten zonder  hoofdgedachte ; het mist rust. 

s onduidelijk , mist de bedoeling, is van aan-
zien arm. 

-\'(i n cirkel) l in gedachte niet slecht, is in detail-
leering onbeduidend, de figuur  mist een decoratieven 
omtrek, de randversiering is kleingeestig. 

AB. en e een , een realistische, de andere, 
eene idyllische voorstelling van t en Vriend-
schap." n doen meer  aan lithografischen arbeid 
denken in de teekening van het ornement, dat dor 
en gemaniëreerd , zonder  karakter  is. 

t eigenlijk diploma is bijzaak geworden. 

Over  bleven na tweede schifting de ontwerpen: Hol-
land, lm Grünewald 1st Holzauktion,  X,
en /wait op wit. 

Holland. s een zeer  artistiek ontwerp, eenvoudig van 
opvatting, juist van gedachte en zeer  schoon van be-
handeling. t geheel getuigt van veel distinctie in de-
compositie en het meesterschap in de behandeling van 
den vorm; het is origineel van gedachte en met weinig 
middelen tot stand gebracht, de bedoeling is juist 
begrepen in dc overheersching van het getuigschrift, en 
de ondergeschikte plaats der  emblemen juist gevoeld. 

-V en n conceptie staat het eerste boven het 
laatste door  den eenvoud der  motieven. e rand is 
slordig bewerkt. 

 Grünewald ist Holzauktion is een verdienstelijk 
geteekend ontwerp. Jammer dat het geheel rust mist 

door  overlading van kleine motieven; de duidelijkheid 
en de distinctie gaan hierdoor  te loor, ook is het geheel 
niet opgevat in het juiste karakter  aan graphische kunst 
te stellen; het is te veel gedenksteen. 

/.wart op Wit. s een goed geteekend ontwerp, ook 
in het karakter  der  graphische kunst. Echter  is in de 
compositie van het geheel aan het eigenlijke getuig-
schrift een te geringe plaats gegeven in verhouding tot 
 de emblemen, waardoor  ten eerste te weinig open 

: plaats voor  inscriptie en ten tweede iets onrustigs is 
ontstaan. 

l getuigend van een waardige hand, 
mist het geheel compositie en is te fragmentarisch. 

n verband met bovenstaand rapport stelt de Jury 
voor, aan het ontwerp: "  dat ver  bovenaan 
staat zoowel om de opvatting als uitvoering, die voor 
reproductie zeer  geschikt is, den prij s toe te kennen 
en aan de ontwerpen „Zwar t op Wit "  en „X "  eene 
eervolle vermelding. 

 Juty: 

. 

. 1'. . 

VA N . 

j  opening der  naambrieven is gebleken dat voor  de 
prijsvraag Cafc-iestauraut ontwerpers zijn: 

o  fontaines (ie prijs) , de heer  1'. F. van 
Goor te Brussel. 

o Bellevue (2e prijs) , de heeren J. G. van Gendt 
. en J. C. . di Gazar, te Amsterdam. 

o Wapen (figuur) (eervolle vermelding), de heer 
J. van m Cz. te Amsterdam. 

e ontwerper  van het met den prij s bekroonde Ge-
tuigschrift, motto Holland, is de heer  A . E. Gips, te 

; de ontwerper  van /.wart op Wit (eerv. 
vermelding), de heer . J. . Walenkamp te U'eesp. 

e namen der  overige bekroonden zijn nog niet 
bekend. 
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G V A N T . 

n der  Nederlandsche j  ter  be-
vordering van Nijverheid ontvingen van de Commissie 
tot veredeling van het ambacht eene missive, ver-
meldende hare verrichtingen en vooruitzichten, en waarin 
tevens de j  wordt verzocht, hare mede-
werking en steun opnieuw te verleenen.  loewel dit 
verzoek te laat is ingekomen om volgens art. 64 en 66 
der wet, in de algemeene vergadering te worden be-
handeld , achten directeuren de zaak van zoo groot 
belang, dat zij  aan de algemeene vergadering voor-
stellen , het verzoek der  Commissie in behandeling te 
nemen volgens art. 88 der  wet, wanneer  drie vierden 
der stemmen zich daarvoor  verklaren. 

Na hetgeen bij  voorkomende gelegenheid reeds omtrent 
de handelingen der  bovengenoemde Commissie is mede-
gedeeld, laten wij  hier  uit hare missive nog het een en 
ander  volgen. 

Over  gebrek aan medewerking had de Commissie bij 
deze eerste poging geen reden tot klagen. Van den kant 
van verschillende vereenigingen werden ernstige pogingen 
aangewend om de zaak te steunen, door  het verspreiden 
van programma's onder  patroons en werklieden. n 

, , Groningen, n en n 
en andere plaatsen werden aanzienlijke hoeveelheden 
verspreid. e afd. Utrecht der  Vereeniging tot bevorde-
rin g van Fabrieks- en handwerksnijverheid stelde f 100 
beschikbaar  voor  reis- en verblijfkosten van aankomende 
meesters en werklieden, die met gunstig gevolg aan de 
proefaflegging zouden deelnemen. e afd. t van 

diezelfde Vereeniging hield eene gecombineerde ver-
gadering met andere vereenigingen om tot deelneming 
op te wekken. t departement Nieuweramstel der 

j  tot nut van 't Algemeen trachtte onderwijs 
gratis tc doen verstrekken aan werklieden , die zich voor 
het afleggen eener  proef wilden aanmelden cn combi-
neerde zich daartoe met verschillende particulieren. e 
conservator  van het m te  laarlem 
wenschte deze zaak te steunen , door  het openen van een 
cursus in de onderdeden der  theorie van de ambachten 
voor  patroons en voor  werklieden. Van corporation en 
particulieren werden grootere en kleinere giften ontvangen 
tot ondersteuning en aanmoediging, terwij l de directie 
der c Ambachtsschool hare werkplaatsen gratis 
voor  de Commissie beschikbaar  stelde en vele malen hare 
bestuurskamer voor  de vergaderingen van deskundigen 
en van de Commissie ten gebruike gaf. 

Voor  die talrijk e blijken van medewerking is de Com-
missie dankbaar  en zij  zou zichzelf voldaan achten, 
indien zich in de toekomst geen bezwaren voordeden, 
waardoor  het welslagen van deze proefneming zoude 
mislukken. Een van die bezwaren is gebrek aan financiën. 

e som, waarover  door  de Commissie kon worden 
beschikt, bedroeg / 200. e bijdragen van particulieren 
* n corporation beliepen f 27.50 Tot heden werd uttge- \ 
geven ƒ 2 9 2 . 5 2, zoodat er  reeds een tekort is van / 65.02. 

e vereeniging Aiti  et  beloofde voor  dit 
jaar  weder  ƒ 100, indien althans door  de j 
een gelijk bedrag voor  het doel werd beschikbaar  gesteld. 
Nu behoeft het wel geen betoog, dat met een zóó gering 
bedrag tot de uitvoering van het plan, d. i. tot het 
instellen van een onderzoek naar  de bekwaamheid van 
hen, die zich zullen aanmelden, niet kan worden over-
gegaan , ook al is dat aantal zeer  gering. . aanmerking 
nemende dat het meerendeel daarvan uit min- en onver-
mogenden zal bestaan, mag er  niet aan gedacht worden 
van hen eenige betaling te vragen voor  het gebruik van 
materialen, noch voor  het uit te reiken bewijs van be-
kwaamheid. Voor  velen zal het de draagkracht reeds te 
boven gaan, wanneer  zij  eenige dagen zonder  ver-
dienste blijven moeten en voor  velen zal eene uitgaaf 
voor  reis en verblij f eene reden zijn, om van de proef-
aflegging af te zien, zooals reeds gebleken is uit brieven, 
die de Commissie heeft ontvangen. Naar  het oordeel 
der Commissie is derhalve van den kant der  deelnemers aan 
het onderzoek geenerlei tegemoetkoming te verwachten. 

e te maken onkosten zullen waarschijnlij k betrekkelijk 
groot zijn. Voor  al de verschillende vakken moeten de 
materialen worden aangeschaft, en sommige voorloopig 
in gereedheid worden gebracht. 

Voor  de meubelmakers o. a. is dit niet gering te 
, daar  een compleet werkstuk, volgens de ver-

klarin g der  deskundigen, door  eiken deelnemer moet 
vervaardigd worden. '\'oor  de koperwerkers zal eene 
werkplaats moeten gezocht worden, daar  aan de c 
Ambachtsschool dit vak niet wordt beoefend. Verwar-
ming en verlichting der  lokalen, secretariaat, drukloonen, 
materialen, gereedschappen, diploma's, dat alles te zamen 
genomen leidt tot de conclusie, dat het benoodigd bedrag 
vooreerst, zelfs niet bij  benadering, is op te geven, en 
dat dit voornamelijk zal afhangen van het aantal deel-
nemers. Na September  van dit jaar, wanneer  namelijk 
de aanvragen tot deelneming zullen ingekomen zijn, 
kan eerst eene raming van kosten worden opgemaakt. 

Ware het niet dat door  de Ned. j  ter 
bevordering van nijverheid en de Vereeniging Arti  et 
ludnstriac het initiatief in deze zaak was genomen en 
dat het der  Commissie toeschijnt dat het stelsel, waar-
mede thans eene proef zal worden genomen, van zeer 
wijde strekking is en veel belooft voor  de verheffing 

van het ambacht en zijn beoefenaren, en dat het te 
betreuren zoude zijn als de j  en de ver-
eeniging Aiti  et  de volvoering daarvan niet 
in eigen handen zouden kunnen houden, dan zou de 
Commissie zich zeker  reeds tot andere corporation hebben 
gewend met een ernstig en dringend verzoek om on-
dersteuning op financieel gebied. 

Nu echter  de vereeniging Arti  et  weder 
dadelijk ƒ 100 voor  dit jaar  uit hare beperkte kas be-
schikbaar  heeft gesteld, vraagt de Commissie aan de 
Ned. j  ter  bevordering van Nijverheid, haar 
weder  / 100 voor  dit jaar  te willen toestaan. r  bo-
vendien meent zij  te mogen verzoeken, haar  tevens 
een crediet te verleenen van / 500 voor  de eigenlijke 
uitvoering. 

t dit crediet haar  worden verleend, dan bestaat 
bij  haar  het plan, nogmaals eene uitnoodiging te richten 
tot verschillende corporation, om niet alleen haren 
moreelen steun te blijven verleenen, maar  ook gelden 
beschikbaar  te stellen om restitutie te verleenen van 
reis- en verblijfkosten van onbemiddelde ambachtslieden, 
die met goed gevolg proeven van bekwaamheid zullen 
hebben afgelegd. 

Voorts wijst de Commissie op een ander  bezwaar  en 
zij  acht het een gelukkig verschijnsel, dat dit bezwaar 
zich voordoet, omdat eruit blijkt , dat onder  de am-
bachtslieden eene strooming is waar  te nemen in den 
geest als door  de beide corporation en de Commissie 
wordt bedoeld. 

Van verschillende kanten namelijk werd haar  gevraagd, 
en wel voornamelijk door  aankomende patroons en 
werklieden, hun den weg te wijzen, zich de kundigheden 
te verschaffen, die tot het gunstig afleggen van eene 
proef worden vereischt, of hun de boeken te noemen 
waaruit zij  de noodige theoretische kennis zouden kunnen 
opdoen. e eerste vraag kon, voor  zoover m 
betreft, voldoende beantwoord worden; voor  andere 
gemeenten moest de Commissie het antwoord schuldig 
blijven. Wat de tweede vraag betreft, boeken op te 
geven, waaruit a. s. patroons en werklieden de noodige 
kundigheden zouden kunnen opdoen, moest de Commissie, 
zoowel als har.'  deskundigen, die daarover  werden ge-
hoord, zich onmachtig verklaren een voldoend antwoord 
te geven. e boeken zijn er  niet; wat er  op dat gebied 
is, is te vaag, te onvolledig of niet in overeenstemming 
met de eischen, die voor  de opleiding in een vak 
moeten worden gesteld. 

e Commissie onthoudt zich van eenig voorstel daar-
omtrent te doen; doch de wetenschap dat deze leemte 
bestaat, acht zij  eene belangrijke uitkomst van het 
streven in die richting, waarop zij  met ernst en aandrang 
de aandacht vestigt. 

G EN G 
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e zachte kalksteen biedt, van het standpunt van den 
architect beschouwd, tegenover  de harde steensoorten 
vele voordcelen en de architectuur  te 1'arij s en Weenen 
met hare prachtige gebouwen had nimmer zulk eene 
hooge vlucht genomen als de tertiair e kalk uit de om-
streken van 1'arij s en die van het n haar 
daartoe niet de middelen verschaft had. 

e steen is goedkoop, het vervoer  ervan gaat niet 
met moeilijkheden gepaard en de bewerking is, vooral 
voor  versieringen, gemakkelijk. Zij  kan op de verlangde 
maten aan de groeve gezaagd worden en de verdere 
bewerking ervan in de facade geschieden. 
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Ofschoon het weerstandsvermogen tegen druk der 
zachte kalksteensoorten voor  gewone bouwwerken vol-
doende is, hebben zij  toch de volgende nadeden: 
zij  zijn poreus en slurpen daardoor  veel water  uit dc 
lucht en den mortel op; een gevolg daarvan is dat zij 
spoedig bevriezen en scheuren. Andere soorten zijn grof 
van korrel , slaan uit en begroeien met mos, kortom 
allen hebben het ««deel, dat een gevolg is van hun 
voofdeel: juist omdat zij  zacht zijn, bezitten zij  te 
weinig weerstandsvermogen tegen invloeden van buiten 
en door  de vereenigde werking van regen, wind, kneu-
zingen en stooten verslijten zij  spoedig. A l deze nadeden 
verdwijnen echter  door  het gebruik van een zeer  merk-
waardige chemische stof, door  den heer . r  te 
Clermond-Ferrand uitgevonden. t middel berust op 
eene zeer  eigenaardige werking eener  bepaalde soort 
van zouten, genaamd het fluo-silicaat, of korter  het 
/maat, zoodat men het gebruik dezer  stof gevoeglijk 
met den naam van fluateeren zou kunnen bestempelen. 

e behandeling bestaat hierin, dat de zachte steen 
in eene oplossing van fluo-silicaat gedrenkt wordt. 
Zoodra het fluaat in de steenmassa gedrongen is, on-
dergaat het eene geheele omkeer; het verandert n.1. 
zelf in steen, die noch door  water, noch door  atmosfe-
rische invloeden, van welken aard ook, aangetast kan 
worden. e stof hardt en dicht tegelijkertij d de steen. 

e chemische reactie is zoo diepingrijpend cn zoo 
absoluut werkzaam, dat zij  de kalksubstantie van ge-
daante doet veranderen en in eene stof omzet, die veel 
meer  weerstandsvermogen bezit en met kiezel over-
eenkomt. 

e verharding der  steen, zooals zij  tot heden plaats 
vond, n.1. met behulp van alkali-silicaat of eene be-

weerstandsvermogen heeft. Wanneer  dit vernis zich aan 
de oppervlakte van den steen vormt en deze aan de vorst 
blootgesteld wordt, dan hoopt zich het in den steen 
aanwezige water, onder  het vernis als ijs op, zonder 
daar  doorheen tc kunnen dringen, waarvan het ge-
volg is, dat het vernis eraf springt maar  tegelijkertij d 
een schilfer  van den steen medeneemt. e en derge-
lijk e nadeden zijn dikwijl s oorzaak dat, zooals men in 
de wandeling zegt, het waterglas de steenen opeet. 

n ziet dat liet gebruik van dit middel gevaarlijk is. 
Behalve de bovengenoemde nadeden, heeft de onoplos-
baarheid van gedroogde alkali-silicaten nog het gebrek, 
dat zij  de voorwerpen in de omgeving bevlekken, vooral 
het verfwerk van deuren en vensters en vensterruiten. 

e vlekken kunnen niet verwijderd worden. Voorts 
hebben deze silicaten geen enkele practisch-technische 
eigenschap. Zij  zijn zelfs in kokend water  onoplosbaar 
en kunnen alleen onder  een bepaalden stoomdruk opge-
lost worden ; deze wijze van oplossing is echter  zeer  kost-
baar  en valt niet onder  ieders bereik. Zij  kunnen daarom 
slechts in opgelosten toestand geleverd worden, waarbij 
zij  minstens 2 a 3 deelen water  bevatten. Bovendien is 
het transport ervan duur, want de oplossing zet zich 
langzamerhand zelfs in hermetisch gesloten vaten af; 
deze afzetting wordt gevormd door  het kiezelzuur, 
ongetwijfeld het nuttige bestanddeel, terwij l ten slotte 
alleen het alkali, de schadelijke substantie, overblijft . s 
het materiaal aan de lucht blootgesteld, dan zet zich het 
kiezelzuur, door  de werking van het koolzuur, natuurlij k 
nog spoediger  af. Ten slotte bevriest de oplossing 
even spoedig als water, waardoor  het vat springt. 

t is daarom niet te verwonderen, dat het gebruik van 
waterglas slechts weinig opgang maakte en dat allen 

strijkin g met waterglas, is bekend. Van het standpunt die van tij d tot tij d deze stof in de bouwpractijk trachtten 
van den chemicus beschouwd, was dit geene oplossin; 
van het vraagstuk, want — aldus redeneerde men — 
om een steen te harden, is het noodzakelijk hem met 
werkelijk e steen te doordringen, d. w. z. met eene 
substantie, waarop de regen geen vat heeft en die geene 
hygroscopische zouten bevat. Nu bevorderen de water-
glas-oplossingen wel het binnendringen van kiezelzuur, 
dat in hoofdzaak het verhardende materiaal en een 
werkelijk e steen is, maar  zij  zetten tevens de deur 
open voor  het toetreden van koolzure alcaliën, kali-
en natronzouten, die het gesteente hygroscopisch maken 
en alles aantasten wat ermede in aanraking komt. m 
heeft beproefd deze alkalizoutcn onoplosbaar  te maken, 
door  de oppervlakte met kiezelfluorwaterstofzuur  te 
behandelen. j  trachtte op deze wijze kali en natron 
in een gering oplosbaar  silicaat te veranderen, maar 
deze poging bleek vruchteloos; vooreerst toch dringt 
het kiezelfluorwaterstofzuur  niet in den steen , maar  wordt 
al spoedig door  de kalk aan de oppervlakte opgelost; 
de kalk verhindert nl. het doordringen van het zuur. 

Voorts zou, al kon het kiezelfluorwaterstofzuur  in den 
steen dringen en het alkali in fluo-silicaat omzetten, dit 
weinig helpen, omdat bij  koude de alkali-fluosilicatcn 
evengoed door  de kalk opgelost worden als de silicaten 
zelf; het resultaat is ten slotte hetzelfde, want de al-
kaliën komen vrij , zijn bijgevolg weder  oplosbaar  en 
worden door  het koolzuur, in de lucht aanwezig, in 
carbonaat veranderd. 

n ander  nadeel tier  alkali-silicaten is, dat zij  de 
kleur  der  steenen donkerder  maken en op de opper-
vlakte bruine vlekken te voorschijn brengen. 

t gebruik van waterglas is nog minder  aan te raden. 
 doet den steen het gevaar  loopen, dat hij  door  de 

vorst afschilfert. e verklarin g hiervan is eenvoudig. 
r  het opdrogen verandert dit silicaat in een vernis, 

in te voeren, genoodzaakt waren de samenstelling ervan 
geheim te houden cn het onder  vele nieuwe namen, zooals 
silexor, petrosilcx, petrogen, enz., aan den man te 
brengen. 

n den laatsten tij d is men weer  met een nieuw middel 
te voorschijn gekomen, n. 1. het bariet-proccdé, dat den 
steen met bariet-water  drenkt. t bariet is iets meer 
oplosbaar  dan kalk, maar  niet oplosbaar  genoeg om de 
poriën van de steenen genoegzaam te vullen ; het bevordert, 
evenals de kalk, de vorming van een carbonaat. en in 
dc lucht trekt het koolzuur  aan. t carbonaat is echter 
niet zoo hard als kiezel en vormt aan de oppervlakte der 
steenen vliesjes. Voorts is het bariet duurder  dan de fluo-
silicaten en kan in de lucht niet bewaard worden ; het 
werkt stekend op de huid en bijtend op borstels, wol, 
zijde enz. ; alles wat ermede in aanraking komt, bevlekt 
het. Ook is het een hevig vergif. 

n tegenstelling met de silicaten, die de steenen aan 
het gevaar  van bevriezen blootstellen, van welk gevaar 
zij  vóór dc bestrijkin g bevrijd bleven, zijn de fluaten juist 
oorzaak dat de steenen niet bevriezen kunnen. e onder-
zoekingen van professor d en de proeven met 
Berner  zandsteen, laten daaromtrent geen twijfel . 

Zij  verharden binnen vicr-en-twinti g uren alle zachte 
kalksteen of zandsteen met een kalkachtig bindmiddel, 
zoodat men onmiddellijk het bereikte resultaat beoordee-
len kan. Zij  verminderen de poreusheid en het opslor-
pingsvermogen der  steenen en geven hun dezelfde dicht-
heid van harde steenen. n kan bovendien de steen 
slijpen en polijsten met dezelfde hulpmiddelen, die men 
bij  het slijpen en polijsten van marmer gebruikt. 

t probleem een middel te vinden, die zachte kalk-
en zandsteen al hare oorspronkelijke goede eigenschappen 
tot na hare bewerking liet, nl. gering gewicht, gemak-
kelij k zagen, snel en regelmatig bekakken en haar 

dat voor  water  geheel ondoordringbaar  is en een groot ! onmiddellijk daarna de tot-nog-toe ontbrekende vast' 
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heid, hardheid en duurzaamheid te geven, is eindelijk 
door  toepassing der  fluaten opgelost. 

A l deze eigenschappen der  fluaten komen ook aan 
den dag bij  de toepassing ervan op mortels, die bij 
hunne verharding koolzure kalk bevatten, zoo ook bij  de 
meeste cementen en daarom worden in het buitenland 
de fluaten voor  kalk- en cementbepleisteringen, cement-
riolen en kunstzandsteen reeds veelvuldig gebruikt. 

. 
n  Opmerker van S r  1891 werd over 

dit materiaal een en ander  medegedeeld. n aansluiting 
daarmede kunnen wij  thans, nu met deze bouwstof 
nader  kennis gemaakt is, berichten dat het zijn weg 
in de bouwpractijk ongetwijfeld vinden zal, vooral wat 
betreft dc in verschillende kleuren vervaardigd wordende 
glazen beklcedingstcgcls. e kleine en kleurige beklee-
dingssteenen en platen vormen met hunne zuivere 
vormen, als wit, zwart, bruin , lila , opaal, ivoorgeel, 
rood, groen en donkerblauw, en scherpe kanten een 
voortreffelij k bouwmateriaal. Behalve deze kleuren, 
kunnen ook alle anderen geleverd worden. r  het 
glas met oxyde gekleurd wordt, is de kleur  onvergan-
kelijk . Voor  het geval levendige kleurcontrasten ver-
langd worden, kan de glasschijf van den steen met 
eene dunne laag glas van andere kleur  overdekt worden. 

t op de steenen aangebrachte ornement kan mat 
op glanzend of omgekeerd geblazen worden. e platen 
kunnen tot eene grootte van - geleverd worden, 
terwij l het materiaal zich bijzonder  leent tot bekleeding 
van corridors, badkamers, zwembassins, keukens , stal-
lingen, restauraties, operaticzalen en dergelijken. e 
bekleedingssteenen komen per  1000, in wit, zwart, of 
bruin , op ongeveer  911 mark; voor  andere kleuren 
wordt de prij s 110 mark. 

E N -
. 

n de op 27 Juni j . 1. gehouden vergadering werd het 
jaarverslag over  1891 ter  kennis gebracht van aandeel-
houders ; wij  ontleenen daaraan de volgende bijzonder-
heden : 

e uitkomsten der  exploitatie zijn zóo ongunstig, dat 
men moet teruggaan tot de eerste jaren van het bestaan 
der j  om dergelijke resultaten te vinden. e 
oorzaak hiervan ligt niet in de nieuwe spoorwegregeling 
— deze beantwoordde aan het doel — maar  gedeeltelijk 
daarin, dat zij  niet geheel is ingevoerd. s andere rede-
nen voert het verslag aan, de vermeerdering van uitgaven 
voor  schadevergoeding aan vervoerders, wagenhuur, 
extra-loonen en de herstelling van rollend materieel; 
vervolgens door  de noodzakelijkheid de exploitatie, door 
invoering van nachtdiensten, vermeerdering van personeel, 
materieel enz., zoodanig te verbeteren dat daarop geen 
aanmerking kan worden gemaakt; door  het voortdurend 
stijgen der  prijzen, in het bijzonder  van steenkool, en 
van de loonen bij  inkrimpin g van werktijd . 

e kosten van brandstof in 1889 / 8.15 per  100 
treinkiiometer , hebben in 1891 ƒ 11.95 bedragen, het-
geen over  de in dat jaar  doorloopen treinkilometers eene 
meerdere uitgaaf van ongeveer  ƒ 300,000 beduidt. Eene 
derde en voorname oorzaak der  hoogere uitgaven ligt 
in de vermeerdering van het aantal treinen, waartegen-
over  voor  dc . niet het voordeel staat van hoogere 
vrachtprijzen ; integendeel, van de zijde der g 
wordt steeds aangedrongen op het verlagen van vracht-
prijzen. n op dezen weg wordt voortgegaan, kan 
het niet uitblijven , dat de financieele toestand der . 
bedenkelijk wordt. e inkomsten zijn niet gestegen in 
verhouding tot de uitgaven; de opbrengst der  hoofdlijnen 

 per  treinkiiometer  daalde tot f 1.45 , een cijfer, belangrijk 
< lager  dan in eenig jaar  te voren. 

Ten aanzien van de exploitatie-rekening bepaalt het 
 verslag zich tot de opmerking dat zij, zoowel wat uitgaven 
 als wat ontvangsten aangaat, met die van 1890 niet tc 
vergelijken is. Gedurende het geheele jaar  1891 toch 
waren 146 . spoorweg meer  in exploitatie en 149 

. in medegebruik. e geheele lengte der  door  dc 
j j  geëxploiteerde tramwegen is 41.884 ; 
 de exploitatie daarvan heeft een nadeelig saldo opge-
leverd van / 1739.72tegen eene winst van ƒ 21,451.2 5'/, 
in 1890. 

 E  T E N . 

. t betrekking int hut onlangs 1 «ij  den d ingeko-
men verzoek van dc Timmerlieden- cn g „Vooruit -
gang zij  ons streven", hebben li. en W. den d in overweging gegeven 
om aan die vereeniging tc antwoorden: 

 dat niet voor  inwilligin g vatbaar  is haar  verzoek om den timmcr-
 lieden, die door  langdurige werkeloosheid genoodzaakt waren hunne 
 kledingstukken ln de Stadsbank van g tc verpanden, daarvan 
weder kosteloos in het be/it te doen stellen; 

 dat geen termen bestaan voor  eene toezegging ten aanzien van het 
verzoek om een werkdag tum de werklieden .in gemeente tc bepalen op 

 uur  cn het loon op  ct. per  uur 
30. dat wal aangaat het verzoek tot machtiging der  bouwpolilie om 

streng toe te zien dat op werkplaat-en en particuliere werken voldoend 
drinkwater  en reine privaten aanwezig zijn en in stand blijven, dit 
verzonden zal worden aan dc commissie voor  de strafverordeningen met 
het verzoek te overwegen, of te dezen aanzien bepalingen kunnen worden 
in het leven geroepen welke het voorhanden hebben van goed drinkwater 
en reine privaten bij  werken waarborgen. 

— j  de Tweede r is ingekomen een onteigeningsontwerp voor 
de stichting van eene nieuwe s te Amsterdam; het strekt 
0111 te verklaren dat hel algemeen nut de onteigening vordert voor  dc 
stichting eener  nieuwe koopmansbeurs, aan het gedempte en verder  te 
dempen k te Amsterdam, daar  het gemeentebestuur  de beschikking 
moet krijgen over  eenige perceelen tusschen het k cn de War-
moesstraat, lie r  van Waterstaat is van meening, dat de stichting 
van een nieuw beursgebouw te Amsterdam werkelijk door  het algemeen 
belang wordt gevorderd. 

— Op dit oogenblik wordt iu dc bovenzalen van deu n kunstkring 
een tentoonstelling van heraldiek gearrangeerd, die iu de hoogste mate de 

t trekken'zal. lliunen een paar  dagen wurdt zij  geopend; zij  zal 
slechts een week duren. Onmiddellijk daarna volgt een tentoonstelling vaa 
llelgisehe kunst, die tc zien gewetst is inde ..Association puur  1'Art"  te 
Antwerpen. Eindelijk komt er  den !6n Juli in dc bcnedcuzulcu een expositie 
van aquarellen cn teekeningen van dc werkende leden van den -
kring zeiven. 

— c e voor  dc vervaardiging en ruilin g van reproduc-
tion van kunstvoorwerpen maakt bekend dat afgietsels van kunstwoorwer-
pen uit vroegcreu tijd verkrijgbaar  zijn tegen dc in dc prijslijs t genoteerde 
prijzen. Aan besturen van hoogere-burgerscholen, burgerscholen, -
kweekscholen en door  het k of de gemeenten gesubsidieerde scholen 
voor  teeken- en ambachtsondcrwijs worden op schriftelijke aanvrage 
zoodanige afgietsels als geschikt zijn voor  het teekenonderwijs kosteloos 
ver-trekt. Voor  dc prijslijs t en verdere inlichtingen wende men zich tot 
den beer .  < . secretaris penningmeester  der e 
voornoemd m tc Amsterdam). Vrijstellin g van port is verleend 
aan bedoelde e ter  eene zijde met dc besturen van musea, 
teeken-, kunstnijverheid en ambachtsscholen ter  andere zijde. 

e „cerc-mcdaille voor  bouwkunst"  van den .We» in de Chump 
 te Parijs is toegekend aan den heer  Cordonnier  voor  zijn plan 

van een nieuwe s te Amsterdam, waarvoor  hij, gelijk men weet, 
ook bij  de prijsvraag alhier  bekroond werd 

— e heer  A. W Andernach te lleuel . vestigt, in dezen drukken 
bouwtijd, opnieuw de aandacht op zijne asphall-isolei rplaten. Naar  bekend 
is, verhinderen deze het opstijgen van vocht uit den bodem iu dc opgaande 
muren. Genoemde heer  verklaart zich gaarne bereid tol het zenden van 
monsters enz. 

— c mededeeling van sommige bladen als zou de heer , gemeente-
architect te , ernstig in aanmerking komen ter  vervulling der 
vacature van r  te 's(baicnhage, ontstaan door  het met 
ingang van  Juli a. s verleend eervol ontslag aan den heer  llocullt, 
heeft zich bewaarheid. 

. Er  moet kans bestaan, dat er  alsnog eene prijsvraag 
wordt uitgeschreven voor  een plan voor  het postkantoor  te Amsterdam, 
te bouwen op het door  afbraak vergroote terrein van het tegenwoordige. 

t „officieele"  in Gothischen stijl ontworpen plan, schijnt niet de goed-
keuring van tien r  van waterstaat, handel cn nijverheid te hebben 
verworven. ^' 

— e f o n t ei n Voor  het Paleis voor  Volksvlijt , gebouwd voor  rekening 
der Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, is Vrijdag-
middag ingewijd met een dubbel concert voor  en in het Volkspaleis. c heer 

n Wolff bracht dank aan het gemeentebestuur  cn hulde aan de 
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technische ambtenaren der  gemeente, waarop de wethouder . W, van 
p dankte namens het gemeentebestuur 

— e voor  eenige jaren gebouwde Parkschouwburg, met bijhoorend 
terrein eene oppervlakte van ruim 22 aren beslaande, is met het tot 
exploitatie daarvan dienende meubilair  de voorgaande week voor,/
ingezet en wel, naar  men verneemt, door de Antwerpsehe k die tie 
grootste en eerste hypotheekhoudster is. Uit de voorwaarden van verkoop 
blijk t dat jaarlijk s voor  grondlasten, straatgeld, waterleiding en huur  van 
gemeentegrond ruim ƒ 1700 moet worden betaald. j  den toeslag op 
Woensdag jongstleden werd geen enkel bod gedaan en het gebouw toe 
gewezen aan den makelaar .1. Blaauboer  Jhan. voor  genoemde som van 
f

. Naar wij  vernemen, zijn er  gronden, gelegen aan het 
Stationsplein 1 >. P. alhier, door  e enige heeren aangekocht voor het 
bouwen van een ij/eren circus, tevens in te richten voor  concertgebouw. 

Binnen eenige dagen zal met dezen bouw een aanvang gemaakt worden 
naar  den plannen van den ingenieur A . h Az. alhier. 

(X. A\ C) 

. Zaterdag.  dezer, weid alhier een vergadering gehouden 
van inschrijvers voor dc staalwaterbron. ter  bespreking van het denkbeeld, 
om — nu het kapitaal van f 200.000 niet is bijeengebracht  de zaak 
toch door te zetten en vasthoudende aan het primitiev e plan om dc leiding 
te zijner  tij d naar m te brengen, inmiddels tc beginnen met het 
water in dc r te exploiteeren. 

Na eenige besprekingen werd een verklarin g in dien geest door dc 
aanwezigen ondeiteekend. wier  inschrijvingen een bedrag van f S7000 ver-
tegenwoordigen. 

Thans vernemen wij . dat de . bewilliging op het ingezonden 
ontwerp van de acte van oprichting is verleend. 

. n algemeen geacht ingezetene, ilc civiel-ingenicur de heer 
1'. A . . is aldaar op 67-jarigen leeftijd overleden. 

t zijn bekwaamheden op technisch gebied hoog werden geschat, 
blijk t wel het best uit het feit, schrijf t de  Opmerker, dat hem 
van heinde en ver  werd opgedragen poldergemalen te bouwen; hij  heeft 
er  dan ook niet minder  dan 71 gezet, soms 9 in een jaar . waarvan een 
te Bazelt benevens 7 watermolens; ook bracht hij  9 droogmakingen tot 
stand, en diverse andere werken Zou heeft hij  indertij d te Schwinemündc 
bij  Stettin een meer  drooggemaakt e overledene was Secretaris-penning-
meester van den Abtswoudscb.cn Polder cn lid van het . t 
van . 

— Voor de gedurende .luui gehouden eindexamens der  l'olytcch 
nisrli c School huilden lieb aangemeld  raudidatcu eu bovendien voor 
het Teennologen-examen voor het Se gedeelte 11 cn root bet e gedeelte 
ït caudidaten. Vau deze O caudulateu trokken zieh vóór of gedurcude het 
examen '> terug. 

Geslaagd voor C art. 61: dc hh F. C. . . , J. n 
van der , \V. de . . . , . vau , A. . 
val , . . unaf van , O. . Nappard en . vau ; 

C art. 64: de hh. A. Bryan, V. , \V. . van Erven , 
. von Fahcr, 11. de kat, . F. Ounen, J. .1. . de Wetstein Paster, 

A. F. van Seten cn . 11. Verhoeekx; 
C art. 65: de hh. .1. t en C. .1. . WertheUn; 
('  art. 62 (architect 1: de heer  A. A. van Anroov: 
C art. 6:t (scheepsbouwkundig ingenieur): de r . . Versteeg; 
li . urt. 6(1 (technoloog 2e en 'U- gedeelte): dc heeren U. .1. a v. 

Voss, C. W. a eu . A. ; 
. :irt . (U  (tcehiliiloog 2e gedeelte): dc heeren

.1. C. Boot. .1. . Fur-tiicr , . A. kampsehmir. 
van der , S. W. . Wcsterbtuui , VV 
en YY. . Sliiytcriuau van ; 

B. art. 60 (technoloog e gedeelte)  dc heeren A. 
van , Jhr. J. \V. Six cn 1.. (!. VTiegeutliari . 

. n tegenwoordigheid van de oprichters, den d en de corres-
pondcerende leden in de Zaanlanden, is door  den Voorzitter  van het 
bestuur, den heer  .1. .1. . e Zaanlandscche <hidheidkamer' geopend 
CU aan allen, die tegenwoordig waren, ecu exemplaar ter  hand gesteld 
van den catalogus der  „Verzameling betreffende de Zaanlanden, ontwor-
pen en bijeengebracht door  Jacob g .lanszoon Junior" , samengesteld 
door  den archivaris, den heer . J. . 

c belangrijke schenking, door  tien heer .1. .1 g gedaan en dooi-
de gemeente aanvaard, is thans geplaatst in lokalen van hel gemeentehuis 
en voortaan te bezichtigen tegen een matig entree. e catalogus is mede 
voor  geringen prij s verkrijgbaar . 11 et aantrekkelijk e van een bezoek aan 
dc Zaanstreek is door de opening dezer  oudheidskamer verhoogd geworden 
en dc hoop i> gewettigd, dat /ij  op het gemeenschapsgevoel in de geheele 
Zaanstreek een weldudigen invloed moge uitoefenen. e burgemeester 
beantwoordde tien schenker met een toepasselijk woord, terwij l de 
driekleur pp de woningen nabij  het gemeentehui-, blij k gaf van dc 
belangstelling der  ingezetenen in deze stichting. welke den grondslag 
vormt voor een later . 

— Aan eene correspondentie uit de .V. Nott. Ct. ontleenen wij  het 
volgende: 

Ter gelegenheid van dc viering van het jojari g bestaan dei t 
schappij  tot bevordering der  l!ouwkun>t is van de hand des heeren C. T . . 
l.oiii s , bouwkundig ingenieur  en algemeen secretaris der , 
een gedenkschrift verschenen. Blijvende* waartic erlangt dit boekdeel, 
doordat de schrijver in aansluiting met de lotgevallen der , 
gedurende het tijdper k 1S42 tot 1S92. een blik werpt op den stand 
en dc ontwikkeling der  bouwkunst in het algemeen, ten onzent, van het 
begin der  19de eeuw tot heden — cn daardoor  tegelijk eene leemte aanvult 

Beueke, -1- Boeseken, 
A. lï. v. binge. P. J. 
Niermeijer, . Schaap 

ran , J. A. A. . 

in onze kunstgeschiedenis . en aan tie bouwkunst dc haar tc lang reeds 
bestreden plaats teruggeeft in het groot geheel der  schoone kunsten. 

c eerste poging, die gedaan werd 0111 tic eens zóó bloeiende bouwkunst 
uit baar  diep verval op te heffen, dagteckent van het jaar  1S19. door  de 
oprichting eener  vereeniging. die den naam verkreeg van j 
tot aanmoediging der  Bouwkunde". Stichter  was de heer J. van Straaten, 
een toen jari g bouwmeester, uitblinkende iu ijver en kennis. e 
maatschappij  zocht hare kracht in het uitschrijven van prijsvragen, het 
uitgeven van plaatwerken niet tic bekroonde ontwcrjien cn het in het licht 
geven van geschriften. e der  gewichtigste daden was het uitschrijven 
in 1S20 eener  prijsvraag van dezen inhoud: g moet een leerboek 
tier  bouwkunde ingericht zijn. zoowel wat inhoud als vorm betreft, om 
het ttit eene beknopte, doen tevens duidelijk e en volledige handleiding 
tc doen strekken voor  tien Nederlantlschen architect en werkman ?"' s 
het in één adem noemen van architect en werkman is kenschetsend TOOf 
de opvatting tier  architecturale kunst in het begin dezer  eeuw. 

Naar  aanleiding dezer  prijsvraag werd bekroond eene verhandeling van 
C. tie , architect te Charleroi, eene verhandeling, die behalve de 
historische licteckenis, welke zij  bezit, menige opmerking bevat, voor de 
practische bouwkunde ook in onzen tijt l niet zonder  waarde. 

Zeer te prijzen valt de methode, door  den heer r  bij  het samen-
j  stellen van zijn gedenkschrift gevolgd, te prijzen, omdat hij  met groote 
j  piëteit dc mannen herdenkt, die, tie ongunst tier  tijden ten spijt, belde 
: wat betreft het gemis aan gelegenheid tot opleiding van bouwmeesters 
 en het gebrek aan artistiek inzicht bij  het publiek, de tradities der  kunst 
 in het bouwvak hebben weten te handhaven. „Wanneer"  zegt tie 

1 schrijver - „d e beste hunner  scheppingen iu onzen tij d slechts zeer  matig 
i worden geroemd, dan is het mccrcndeels. omdat zij  niet voldoende ge-
 nocg bekend of niet met de noodige aandacht zijn beschouwd. Welken 

, invloed een beter  onderwijs en verruimin g van den blik door  reizen en 
zien hebben geoefend'', schrijf t hij  verder, „ka n men ontwaren aan de 

, werken van de architecten, die iu het laatst der  vorige eu den aanvang 
dezer  eeuw hunne opvoeding tc Parijs of tc e hebben genoten", en 
dan volgen beschouwingen over  werken, ontworpen en uitgevoerd door 
T . Fr . Suys (1783 1861  in 1820 benoemd tot hoogleeraar in de bouw* 

 kunde aan de Academie tc Amsterdam, bouwmeester o. a. -
 en-AjUronskerk; de lïreef, in 1784 te t geboren, die o. a. het 
lustslot Soestdijk vergrootte; J. . Zocher. bekend als de ontwerper  van 
de Beurs te Amsterdam, de Van , evenals Zocher, behalve 
bouwmeesters, ook tuinarchitecten, Christiaan , bouwmeester  van 
het paleis van justiti e te Utrecht enz. enz. 

Een feit van niet minder  beteekenis voor de herleving der  bouwkunst 
als het verschijnen der  verhandeling van C'. dc Puydt is het m 1S4.3 
door dc j van fraaie kunsten cn wetenschappen bekroonde 
prijsantwoord van . 1). Büchler, op tic vragen: „welk e de reden is van 
tie weinige vorderingen der  bouwkunst in ons vaderland cn welke de 
middelen zijn om haar  hooger op te voeren.*1 

Na dc waarde van dit geschrift te hebben in het licht gesteld, komt 
de heer r  tot tic aanwijzing van het ontstaan der j 

, tot bevordering der  Bouwkunst', die in 1S41 uit de tijdens de woelige 
jaren van 1830 en volgende tot werkeloosheid gedoemde j 

. tot aanmoediging tier  Bouwkunde"  ontsproot. Aan tie geschiedenis tier 
tegenwoordige maatschappij  is nu vertier  het geschrift gewijd. t on-
derwerp verdeelde de schrijver in elf hoofdstukken: stichting der -

1 schappij; levensbeschrijvingen van eenige der  stichters met hunne por-
tretten; hel doel der j  enz. enz. 

t komt ons voor, dat de heer r  zijne stof zeer  gelukkig heeft 
ingedeeld cn behandeld. Zonder te uitvoerig te worden, mocht hij  eene 

1 volledigheid bereiken, die zijnen arbeid tot een stam laad werk verheft 
. voor  allen die belang stellen in de geschiedenis der  bouwkunst van 
deze eeuw. 

- Wij  vestigen dc aandacht op de brochure „Antwoor d op de tabel van 
 dc Naaml. vennootschap „hiel  on A'upell",  door  Gerhardt t te 
Anderuach. overgedrukt uit  Ambachtsman. n deze brochure komt tie 

1 heer t op tegen dc wijze, waarop genoemde portland cementfabriek 
de deugdelijkheid van haar  materiaal aanprijst ten koste van den tras-

1 mortel. c heer t hoopt dat de ingenieurs, architecten en bouw-
kundigen, bij  het gebruik dier  (abel wel zoo goed zullen zijn het door  hein 
daartegen aangevoerde in aanmerking te nemen. 

. 

— Bij . bcsl. zijn, met 1 Juli , benoemd tot Opzichter  der 3e kl . 
voor het stoomwezen ¥ Vaas te d en  J. c te Vüssingen. 

Bij k besluit is, met ingang van 16 Juli a s, de heer 
 lv C l te n benoemd tot . 

— n Nederlandsch-lndie zijn bij  den waterstaat en 's lands burgerlijk e 
openbare werken ; 

Benoemd: tot opzichter e klasse . J. van tier ; tot opz. 2de 
kl . Th. n cn P. van ; tot opz. 2e kl . W. C. van der 
Spek, J- Walter en W. . Jurdaan; tot ops. Se kl . J. J. liubeek, 
 Sladelman, W. . F. Ortlicb . J. . . 1'. Tuijmnan , Ch. 

Butin , . . N. Thürig , W. A . Th . Ziesel en A. B. C. 
l mus. 
Overgep/aatst: van de res. Batavia naar het gouv. Sumatra's Westkust 

de opz. 3e kl . A. J. A. Engelkamp; van dc res. n naar de 
res. Soerabaja de opz. 3e kl . Th. C .1. Vogelenzang ; van dc res. 
Banjocinas naar de res. Pasoeroean tic opz. le kl . A. N. s ; van 
de res. Besoeki naar de rcs. m de opz.  kl . J. W. ('oorengel. 

Toegevoegd', aan den chef der 3c waterstaatsafd. voor dc opnemingen 
en werken ter  verbetering van de bcvloeiing uit de g 
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 de i [res. ] de opz. 3c kl . 
W . A . Th. Ziesel; aan den chef der 4e water-
staatsafd. VOOf de opnemingen ter  verbetering 
der  in de afd. n tier  res. n 
de opz. 3e kl . Ch.  Bik ; aan den chef der 
5e waterstaatsafd. voor tie opnemingen ter  ver 
betering tier  bcvloeiing uit de Sampeanrivier  [res. 
Bczoekil tie opz. 3c kl . P. . Van (lemertjaan 
den chef der  werken cn opnemingen aan de Solo 
rivier  opz. 3e kl . W. F. . Ortlieb . 

Geplaatst: in  res. Batavia de opz. 3e kl . 
.1. , in de res. Tegal dc opz. 3e kl . . 
F. Tuijnman, in  rcs. Soerabaja de  3c 
kl . A . 11. C. , in de res. Banjoemas de 
ttpz. 3e kl . J. J. . 

Gedetacheerd: bij  den aanleg van
 op Java tie opzichters 3c kl . .

N. Thöri g  U. Stadelman, met bep., dat tie 
laatstgen. werkzaam zal zijn bij  de opnemingen 
ten  eener  poorvvegverbintling tusschen 
tie res. Batavia cn Bantam. 

 J. r  Tz., hoofdingenieur  van den 
Provincialen waterstaat in t ïroningen, is benoemd 
tot  in  van Oranje

— Tot directeur  der j  „(irieml s 
veen*', te , is benoemd de heer  J. C. 
van de Bloajuery, te (ïeldermalsen. 

— Tot directeur  der  waterleiding  Almeloo 
is  heer S. Brandenburg te Oude 
school (

— Tot ingenieur  van het hoogheemraadschap 
van 1 ïclfland is door de vereenigde vergade-
ring van dijkgraaf , hoogheemraden en hoofd 
ingelanden benoemd de heer J Groeneudaal 
Tg]}., adjunct-ingenieur  bij  den aanleg van het 
kanaal Amsterdam - , te Gorinchem. 

e benoemde stond no 2 op tie voordracht. 

e heer J. . Va*  Visser, directeur 
tier  JJsel-stoomtramweg-niaatschappij, is tevens 
benoemd tot directeur  tier  stoomtramweg maat-
schappij  Gouda Bodegrave, ter  vervanging van 
den heer J. E. T. l.angeler, die tegen l Juli 
eervol ontslag heeft bekomen. 

Op Omndmrdmm 1 Juli . fa middags 
tc ) urt , zal in liet café  (Vygeu-
ilarii ) wurden aanbesteed: 

t bonwen van een -
W aan de E E 

te , met de e 
fan alle n en . 

t bestek met 8 teekeningen bal ƒ t perstri 
te verkrijgen ter  Stoomdrukkerij  van T 
&. Co., keizersgracht 324. 

n geeft dc t A. 1.. VAN 
GENOT te Amsterdam. 

 & C°., 
Gi.OF*ni:i>uiir. i 

. . 
Gietwerken voor  liet Bouwvak. 

s voor  F a b r l e k e a. 

. & J. , 
N VAN 

S " 

F eu N van genoemden 
Polder  ziju voornemens om Op éHntrnlatj f 
Juli i des middags ten l ï ure, iu het 
Algemeen Verkooplokaal auu het Üoüt vest plein te 

, hij  enkele inschrijving tan te or-
stmdrn : 

u. t d van den dag de
gunning tot 15 J u li 1893 de

N e aan 
den . 

b. t d van den dag de
gunning tot 15 J u li 1893, van 
Gedeelten - en . 

N en de E van 
den . 

 der  bovengenoemde werkeu zal 
worden gedaan voor  die onder letter  a genoemd 
op  11 Juli 1898, des vooriniddags tc 
1) oren, te hegiuuen aau de Schutsluis in dc -
vaart onder  Niciiwcrkerk ami den ; voor  die 
ouder letter  b genoemd op WoensdagS Juli , 
des vooriniddags te  ure, te beginnen aan het 
voormalige Sootlj  es verlaat aau tic Botte, vóór  den 
Nesscpohler. 

Bestekken, bevattende tic voorwaarden van aan-
besteding, ziju te verkrijgen, vau af t'rijdag  1 Juli 

, ten kantore van den Secretaris Penning-
meester  des Polders te kraliugen (Oustzredijk A S 
bij  de , tflgftSj  betaling v:iu /'  O.S3 
voor  ieder  exemplaar, terwijl nadere inlichtingen 
zijn te bekomen bij  tien r  \au deu 
Bolder  tc . 

f cu n voornoemd, 
 Secretaris,

. P. . . P. VAN N 

e Aanbesteding. 
Op Woensdag dm 13 Jul i 18«t. des 

vooriniddags ten 11 ure, zal door den r 
A. A. F F A. O7.N., Boompjes no. 42, tc 

, iu het s van den r  VAN 
»t:N , aan het , wordcu 
aanarulrrd \ 

t maken van een n met -
venbeschoeiing en , en 
het  opboogen van het 

, langs den  van 
de Nieuwe , gelegen ten oosten 
aan de n van den 

s Alexande  aan het 
, met het maken van 

een . 
Op Woensdag den (ï .bil! 18U2. des voormid-

dag» ten 10 ure. zal de noodige aauwijzing ter 
phiatoe worden gedaau. 

liet bestek voor  zoover  voorhanden \s u\t franeu 
aauvrngc cn legen betaling . — te bekomen 
ter  Stoomdrukkerij  tinna . . 

. 

, 
op de . Tentoonstelling le Amsterdam 

1883 bekroond met 
. (hoogste onderscheiding). 

e Tuin en , 
Bickerstraat 

. 

, half , zachte, 
uit (le eenif?e in die stemsoort beslaande groeven 
van E E Y . 

Eenige  voo
. 

e du P r o g f è* SS. 

U cn S van
brengen ter  kennis van belanghebbenden dat door 
hen op Saturday dan J a.  fa voor 
middags ten  uur  ten Gemeeutehui/e iusehrij 
vingen zullen worden ontvangcu 

voo  de g van nienwe ichool-
menbelen en kagcheU en -

g van bestaande schoolmenbelen 
voo  de school te , 

volgens bestek eu voorwanrdeu. van af den 7.Juli 
a. fl. ter  inzage ten (ïeineenteliuize eu bij  den bouw-
kundige . VAN N . e . 

Aauwijzing op bet terrein op Zaturdag deu .' .luli j 
a. s. des voorin, ten  uur 

 A , 
Pliotozin oot£ r  11 pliie 

e ondergetcekende vestigt de aandacht op zijne 
inrichtin g voor 1*1 liiho-i-apliie , bijzonder 
geschikt voor tie reproductie van Plan*. Teeke-
ningen enz. van Uil . Architecten eu Bouwkun 

! Algen; op die voor  Piicto/iii t a r de 
j  reproductie van Platen eu (.rtivures, ook van 

Teekeningen voor  Boekwerken enz. tendienstcvau 
. Uitgevers en op zijne s te réo t? |ir-lnrlihllna j 

 voor , , alles tot de minste prijzen. 
Prospectussen met proeven van bewerking, wor-

i den op franco aanvrage gratis toegezonden, 
O . J . . 

l  cn S van v.ur. 
brengen ter  kennis van belanghebbenden dat door 
hen op ktaturdng stem a> Juli}  \ - des voor-
iniddags ten  uur  ten Gemcentchuize iu het 
openhaar  zal worden 

aanbesteed: 
e g en g van de 

e school te , 
volgens bestek eu teekening, welke van af den 30 

j  a. s ten (ïemeeutchuizc ter  inzuge zullen lig-
gen cn voor  belanghebbenden verkrijguuur  zijn tegen 
betnling win ƒ  HO. 

Aanwijziug op het terrein zal geschieden op Zater-
dag den 2 j  a. s. des voorin, ten 11 uur. 

. 
Ann de e straat en 

bniten de (.cldnrache Poort to ten 
loo zijn verschillende J f O V W T J S

V T E . Adres bij  den 
heer  VAN T aldaar. 

in f yf
 voor  normaal Spoor en Tram-

wegen, beslagen J

 in alle lengten,
 en alle
e Voorraad en Conenrieerende 

prijzen. 

Complete n 

Gebouwen en . 
. E . G J r . , 

. 

http://Abtswoudscb.cn


E .  Juli 1892 

te '  Grravenhaue. 
n ,1c : F. N cn E . 

Conmissarissen dc : l)r. .1. Tn. , (i . 1'. . VAX . Voorzitter 
cn  ean het Bertnnr  der  Xcd. Vercenigiug tut voorkoming  cingelukken in fabrieken en werk 
plaatsen ; . . O. 1)1'. BOSC . . . li . , . W. , Veondtter  en Com-
missarissen van het Algemeen Nederlandse-li Wcrklicdcnfïmd»; .1. . \ l . t .1 E N 
eu Vt'. X FZN. 

Sluit collectieve Verzekeringen tegen billijk e premie cn op voordccligc voorwaarden voor 
Werklieden in fabrieken eu werkplaatsen cn hij  aangenomen werken; alsmede individueele Ver-
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en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-Hage en bij  den t . G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A X T . 

l° . Aan n leden t bekend gemaakt, dat de 
e e zal plaats hebben op Zondag 

7 Augustus a s., en dat de plaats van bestemming Leiden 
is. e tocht zal plaats hebben pe  stoomboot, l 

e bijzonde leden , de e , tijdig in 
de mededeelingen zullen n opgenomen. 

, die aan deze e willen deelnemen, t 
t n den i s , l te 

, in kennis te willen stellen. 
c g a e zal 

zich te Leiden bij het Genootschap aansluiten. 

c -archivaris, de hee J. C. . di 
, t te  kennis van n leden dat de -

feuilles van den , ingevolge . 85 de  wet, 
g en , 18 en 19 Juli a s , zullen n 

opgehaald, en dat de e e acht dagen 
zal zijn gestaakt. 

3°. n i opliet k e " 
t t alles, wat de e van het k 
, tc n aan den hee \V . t Cz., 

t 120, en alles, wat de e aangaat, 
aan den hee J. A . van de  Sluis Veer, k 1;, 
beiden te . 

Namens het Bestuur, 

 W. . 

 V O O N 
T . 

(A . ct A.) . 

e inzendingen op den d tusschen smeden, kunnen 
We  wat de techniek t - - a's gedaagd beschouwen. 

e zouden we  wat mee " willen | 
zien, nl. datgene in de , n dc g : 

te n valt en in oude n zoo onbevangen 
te n komt. 

t t de g t o. i . te veel 
in dc vij l gezocht. a angstvallig t elke onregel-
matigheid e geëffend,  al het d 

 van  ct

k — op enkele n na — het
t van . 

e , voo  deze gebonden n -
, geven s tot deze wijze van g wel 

eenige aanleiding, daa e  mee d is naa e 
combinaties en lijnenspel, dan naa e uit-

g van . 
Zoo o. a. het p voo  een . Niet 

onjuist was de g van een , die , 
dat deze kastjes, d zijnde, zonde schaal 
en bijstaande ,  eene schaal te -
kennen zou zijn, evengoed den k zoude kunnen 
geven van een , uitbouw of ande bouwkunstig detail. 

Een t met , op dezelfde wijze ge-
paneeld als een gewone . zou kunnen zijn; met 

s te n die een t n , p 
wede een schelpdakje , kan in geen geval als 
sigatenkast d . 1 t best n 

p in dit opzicht, is de duiventil. Zou het n 
te danken zijn, dat zoovele n zich tot de 

g hebben laten ? 
e inzending de s kunnen we stilzwijgend 

n , daa geen enkele inzending k maken 
kan op goede e opvatting en . 

 voldoet de inzending de , -
onde enkele lampen, s en ketels , 
die èn wat m t èn , zee de aandacht 

. n blijf t ook hie  de g van 
toepassing die we bij het k , dat ook 
de vij l een te e l in deze n heeft te -
vullen gehad. 

Ui t inzendingen van geheel n , bestond de-
lange middenzaal. 

s in een g l wezen we op het vele 
gekunstelde, dat hie . Slechts weinig s 

d hie  ontmoet. 
n hee , die in deze zaal tal van -

studies, k naa platen en n , 
zouden we m willen maken, dat " bete
gelegenheid biedt tot het maken van , dan 

, die nooit datgene kunnen aanbieden, wat 
een kunstenaa behoeft. 

lij k voordon inhoud ran stukken, gewaarmerkt mei dc iuiti , 

s 



226 J E O P  E  E . 9 Juli 1892. 

t de achterzaal begint de tentoonstelling der  ver-
schillende teekenscholen, die op de galerijen wordt 
voortgezet. 

Behalve de l voor  kunstnijverheid, de -
normaalschool voor  teekenonderwijzers, de school voor 
kunstambachten, waren bijna alle scholen vertegenwoor-
digd. Zoo de Quellinusschool, de l van de 

. voor  den werkenden stand, de ie en ze Am-
bachtsscholen , dc teekenschool van „Concordi a inter  nos", 
de avondschool voor  volwassenen . de St. Joscph's-gezellen 
vereeniging, en de teekenschool van den . Volksbond. 
Eene vergelijking tusschen het werk dezer  scholen te 
maken, vaat bezwaarlijk, daar  allen onder  verschillende 
programma's werken. t is de geest van het werk, 
die ons doet uitmaken welke school volgens gezonden 
grondslag werkt en welke niet. Zoo handhaven de Am-
bachtsschool cn de l den goeden indruk , dien 
vorige tentoonstellingen reeds achterlieten. 

e eerstgen. school blijf t zich steeds beijveren in haar 
practisch gedeelte, ook zuiver  practisch te blijven, terwij l 
in het teekenen groote vooruitgang te bespeuren valt in 
de keuze der  onderwerpen. t het grootste genoegen 
zagen we o. a. de afdeeling „proeven van eigen samen-
stelling" , waarbij  den leerlingen gelegenheid gegeven wordt, 
composities te maken met behulp van eenvoudige natuur-
motieven. 

t handteekenwerk. van beide scholen voldoet even-
eens zeer  goed, en geen gering contrast vormt het, 
hierbij  het teekenwerk te zien der  St.-Joseph's-gezellen 
vereeniging, eveneens in de achterzaal opgesteld. 

Bij  het bezien dezer  collectie teekeningen, vraagt men 
zich af, of hier  geen retrospectieve inzending bedoeld is, 
om te doen zien hoe nu twinti g jaren geleden teeken-
onderwijs gegeven werd. Bouwkundige teekeningen en | 
handteekenwerk wedijveren om dit vermoeden op te ' 
wekken. Alles staat beneden de eischen welke tegen-
woordig aan goed teekenonderwijs mogen gesteld worden. 

t bouwkundig teekenwerk mist er  alle cachet, met 
een vormenspraak, die ons aan de waterstaats-gothiek-
periode doet herinneren , terwij l bij  het handteekenwerk 
nog geheel de oude methode gevolgd wordt, waarbij 
men alle heil verwachtte van het nateekenen van mooie ; 

prenten. 
Wi j  achten dit bedenkelijk, daar  het hier  de opleiding 

geldt van jongelui, die evenveel recht hebben op goed 
onderwijs, als anderen, die betere inrichtingen bezoeken. 

Ook het werk der  andere scholen, welke op de galerij 
waren geëxposeerd, deden den wensch bij  ons ontstaan, 
dat er  eindelijk eens eene regeling tot stand kome, waar-
door  niet elke corporatie haar  teekenonderwijs kan in-
richten naar  eigen opvatting. 

Teekenonderwijs is evengoed volksopvoeding als alle j 
ander  onderwijs, wellicht nog in veel sterker  mate en
het is ons niet bekend of er  eenig toezicht bestaat op 
de wijze waarop aan sommige inrichtingen dit onderwijs 
gegeven wordt. t liefhebberen in teekenonderwijs-
inrichtingen wordt zoodoende een  voor  de am-
bachts-jeugd. 

e tentoonstelling is thans gesloten. n verband met 
hetgeen we reeds in vorige artikelen zeiden, is het te 
hopen, dat dergelijke gelegenheden om nader  met het 
werk van den ambachtsstand kennis te maken, zich meer 
mogen voordoen. r  dan op ruimer  schaal en onder 
gunstiger  voorwaarden! 

(A. et A.) . . 
Al s in den zomer hagelsteenen als duiveneieren vallen, 

een noordwester  briesje uw hoofddeksel grachtwaarts voert, 
wanneer  de couranten gevuld zijn met berichten over 
het mislukken van den aardappelen-oogst en ons zelfs 

komen vertellen dat het traditioneele Oranjezonnetje 
van tij d tot tij d dienst weigert, op oogenblikken dat 
Fries en r  uitgaan om hunne vorstinnen te 
begroeten en druipnat thuis komen, als we lezen dat een 
welbeklant bouwmeester  failliet gaat, terwij l de kunst-
tempel, waar  hij  nog slechts enkele weken te voren onder 
bloemen begraven werd, een harden strij d om het bestaan 
voert, . . . dan behoeft men, geloof ik, nog geen ver-
stokte pessimist te heeten om zich met bezorgdheid af 
te vragen: Waar moet dat heen ? 

Welke nieuwe rampen zal de dag van morgen weer 
brengen? Waarmede zullen de vertoornde goden ons nog 
verder  bezoeken , nadat zij  ons veldgewas en onze kunste-
naars reeds tot hunne prooi verkozen ? 

Al s antwoord op deze verzuchting viel me toevallig 
een boekske in 't oog, ') dat al een paar  dagen op mijn 
schrijftafel gezworven had, en welks coquet titelplaatj e 
een belofte scheen te behelzen van ontspannende lectuur  — 
voor  denkende koppen, zooals men weet, even noodig 
als brood. e eerste bladzijden verslond ik letterlijk : 
zelden kreeg men, zelfs van onze eerste poëten, eene 
zoo breed opgezette en in details uitgewerkte introduc-
tie te genieten. r  geen sombere Novemberavond 
in , oftewel een pufheete middag in een of 
ander  dorp, waar  niemand ooit geweest is, of andere 

j  even afgezaagde inleidingen, waarop een gewoon roman-
j  schrijver  op de eerste bladzijde al zijn krui t verschiet, 
 om gedurenden den geheelen verdere loop van 't verhaal 
het weer  en het seizoen maar  aan de fantasie van den 

: lezer  over  te laten. Neen, deze auteur  begint met een 
flink en tegelijk hoog dichterlij k beeld te schetsen van de 
natuur  in hare diverse fazen, om daarna.... ja, zoover 
ben ik nog niet; k wil eerst den lezer  een proefje geven 
 van den stijl , die mij  zoo bekoord heeft, en dezen hem bij 

l het schrijven van eventueele Opmerker-arükelea als model 
aanbevelen. 

We lezen dan van de lente bijv. : n het voorjaar, 
als de eerste zonnewarmte het groen als uit den grond 

! te voorschijn roept en de gezwollen boomknoppen vochtig 
glanzend glinsteren in het eerste lentelicht. 

„Al s de vogels zich zingend paren en hoogtij  vieren, 
1 na hun wederkomst uit warmere gewesten. Als het water, 
den winterboei ontvliedend , voortkabbelt, en kleine, 
glimmende golfjes zilver-schitteren in de eerste zonneglans. 
.Vlies herlevend, ontluikend als de blondlokkige kleine, 
de blauwe kijker s lachend in de nieuwe wereld blikkend, 
de mollige handjes grijpend uitstrekkend naar  dat heerlijke 
nieuwe leven : — de lente". Zoo gaat het door  tot het 
hartj e van den winter  : „Wit-grij s is de kleur, die het al 
bedekt", enz. 

n voelt dadelijk de voordeden van dit stelsel; de 
lezer  is direct thuis ; wat de auteur  ook verder  vertellen 
mag, hij  heeft slechts even te duiden op wit-grijs , 
roze of zachtblauw om de gewenschte stemming op te 
wekken. Nu verder  de intrige;  maar  daar  zie ik 
cijfers en datums, het woord . ik 
begin verwoed de bladzijden om te slaan, totdat ik tot 
de ontdekking kom in handen gevallen te zijn van een 
stadsver/taaier. Op de laatste bladzijden blijk t hij  allen, 
poëtischen omhaal overboord te hebben geworpen. We 
vinden daar  kolommen cijfers om van te duizelen , met 
woorden als: transporteeren en debet, riolen en bestrating, 
kortom een overgang van poëzie tot het gruwelijkste 
proza, die alleen kan rijpen in het brein van een iy<le 
eeuwschen hervormer. 

h laten we, nu we er  toch al half zijn ingeloopen, 
het boekje even doorzien. n de eerste plaats natuurlij k 
boulevards, dan nog meer  boulevards en eindelijk 

1) o Amstrrdnuwlw limili't-tiril s > 1... 11 \, W. u 1'lints l) e Amsterdamsche boulevard! 
von Glabn. 

J- F. 
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electrische trams om de wandelaars, die langs die breede 
wegen mochten dwalen, er  zoo gauw mogelijk van af te-
helpen. 

n korte woorden wil de schrijver  (of liever  schrijvers, 
er  zijn er  twee) van het Ccntraal-station langs k 
en n het nog restende water  aanplempen, waarbij 
natuurlij k het oude hoekje bij  de Beursstecg moet ver-
dwijnen, en vervolgens van af het n ter  hoogte van 
de Bank zijn boulevard doortrekken, dwars door  de 

, door  de , over  het Singel, de 
t (notabene midden door  het mooiste deel 

van de „bocht" ) cn vervolgens, de Spiegelstraat volgende, 
linca recta op het m aan. 

Er staat nog veel meer  in de brochure, o. a. hoeveel 
het kost, maar  teleurstelling over  mijn verloren avond 
is oorzaak, dat ik voor  heden niet verder  in details zal treden. 
Alleen zou ik den liefhebbers van electrische trams in 
bedenking willen geven of hun smaak voor  groote-
stadslucht niet met mijn behoudenden zin voor  oud-
Amsterdamsch schoon zou zijn te combineeren door 
bijv . ten behoeve van genoemd vervoermiddel, tunnels 
te maken onder  grachten, sluizen of waar  ze maar 
willen; ze kunnen dan aan de beide uiteinden van de 
lij n de gedrukte bogen van het , zoowel als 
de dito ingangen van het Centraal-station voor  tunnel-
mondingen inrichten, wat met het karakter  dezer  ope-
ningen niet te zeer  in strij d zou zijn, dunkt me. 

. A . GOÜT. 

E . 
Van verschillende zijden werd ons deze week gevraagd 

waar  de duo-silicaten, waarvan de eigenschappen en 
het gebruik in het vorige nommer beschreven werden, 
te verkrijgen zijn. t is ons onbekend of deze stoffen 
reeds in ons land in den handel gebracht zijn; de firma 

. r  en Co. te Clermont-Ferrand (Frankrijk ) 
vervaardigt deze stoffen echter  in het groot en in ver-
schillende soorten en tot haar  zou men zich dus kunnen 
wenden. t gebruik dezer  middelen heeft zich in 
Frankrij k buitengewoon snel verbreid, maar  ook in 

ë en Zwitserland wordt meer  en meer  de aandacht 
op deze stoffen gevestigd. e jongste onderzoekingen 
van prof. Tetmajer  te Zurich hebben tot de kennismaking 
met het materiaal dan ook sterk aangespoord. Prof. 
Tetmajer  en Prof. d te Berlij n hebben trouwens 
eenstemmig verklaard, dat de fluaten van r  vol-
komen op den naam van hardings- en beschermings-
middelen bij  uitnemendheid aanspraak kunnen maken. 

r r  nu onlangs weder  nieuwe verbindingen 
voor  hydraulische en niet-hydraulischc mortels, en ook 
voor  gips en terra-cotta vervaardigd hevft, wordt door 
Prof. d de bijzondere aandacht der  technici 
in d en Oostenrijk op deze fluaten gevestigd. 
n zijne chemisch-technische inrichtin g te Berlij n N ., 

. 4, zijn de fluaten tot dezelfde prijzen 
als bij r  &  Co. verkrijgbaar . n kan zich dus 
ook tot dezen technicus om inlichtingen enz. wenden. 

Wij  meenen onzen lezers geen ondienst te doen door 
r  de toepassing tier  lluo-silicaten bij  kalk- en cement-

bepleistering nog een en ander  mede te deelen. 
Elke bepleistering, die met vette of hydraulische kalk 

gemaakt is, kan men door  fluateering verharden. t 
verdient aanbeveling de bepleistering eerst onder  den 
invloed van water  en koolzuur  te laten uitwerken, 
alvorens men fluateert. r  wordt de bepleistering 
harder, zij  geeft niet meer  af, neemt geen water  meer 
op en wordt ook taaier. Een dergelijke bepleistering 
kan men slijpen en, wanneer  kalkzand of kalksteenmeel 
in plaats van scherp zand ervoor  gebruikt is, ook 
polijsten. 

n den laatsten tij d tracht men met hydraulische kalk 
eene decoratieve bepleistering te maken, die op be-
drieglijk e wijze het kenmerk van gehouwen steenen 
nabootst. Wanneer  men nu deze bovendien nog fluateert, 
dan is dc overeenkomst met werkelijk e steen volkomen. 

1 letgeen hierboven omtrent gladde bepleisteringen 
medegedeeld werd, geldt ook voor  ruwe bepleisteringen. 

t is echter  in beide gevallen noodzakelijk dat de 
gansche dikte der  bepleistering tot op de steen met 
fluaat doortrokken wordt, wil men althans niet de kans 
loopen dat zij  door  de afwisselende werking van water 
en vorst, evengoed alsof zij  niet gefluateerd is, loslaat. 

e opmerking geldt ook voor  cementbepleisteringen. 
e eigenschappen van cement en voorwerpen uit 

cement vervaardigd, ondergaan door  het fluateeren eene 
verandering. t meest verspreide gebruik dat bij  dit 
materiaal van fluaat gemaakt wordt, is het bestrijken 
der oppervlakte, ten einde het voor  beschildering met 
olieverf geschikt te maken. 

Zooals bekend is bevatten alle cementen bijtende 
alkaliën. e werklieden, die dit materiaal verwerken, 
ondervinden daarvan meermalen pijnlijk e bewijzen. e 
alkaliën beschadigen niet alleen de menscheljke huid, 
maar  zijn ook oorzaak, dat verf, en voornamelijk olie-
verf, op versche cementvlakken niet hecht. Om dit na-
deel zoogenaamd te verhelpen, gebruikte men vroeger 
een middel, dat weinig doel trof ; men waschte n.1. de 
gevels met zoutzuur  of zwavelzuur  om de alkaliën te 
verzadigen, zoogenaamd te neutraliseeren. e werking 
dezer  zuren wordt daartoe echter  niet alleen bepaald; zij 
verzadigen ook de kalk en analyseeren meer  of minder 
diep de oppervlakte. Tengevolge daarvan vormen zich 
onder  de oppervlakte oplosbare en hygroscopische zouten, 
die de verf benadeelen. 

Voorts brengen deze zuren de huid en de kleederen 
der werklieden in gevaar  en niet zelden ook het uiterlij k 
aanzien van den gevel. , 

e eenige middelen daartegen, die doel treffen, 
zijn de fluo-silicaten, speciaal het magnesia-fluo-silicaat, 
dat hoofdzakelijk voor  cement in aanmerking komt. t 
fluaat analyseert hoegenaamd niet het cement, maar  ver-
meerdert zelfs de sterkte en hardheid , en maakt het cement 
nog meer  ondoordringbaar. e alkaliën maakt het onop-
losbaar, in plaats van met deze hygroscopische zouten 
te vormen en geeft dikwerf aan de bepleisterde vlakken 
een kleur  van gelijken toon. Voor  dit doel is het fluaat 
een zeer  eigenaardig middel 

t is echter  niet uitsluitend om de kleur  te doen, 
als men bij  cementbepleisteringen enz. de fluo-silicaten 
gebruikt, maar  ook om de verharding. 

e voorwerpen, uit cement van beste qualiteit met 
zorg vervaardigd , zijn ondoordringbaar  voor  water  en 
nemen daarom het fluaat slechts aan de oppervlakte 
op; voor  dergelijke voorwerpen is het fluateeren dus 
niet bepaald noodzakelijk , voorzoover  dit althans alleen 
groote dichtheid en verharding beoogt, maar hoogst ge-
wenscht is het gebruik der  fluaten ter  vermijdin g van 
scheuren, wanneer deze althans werkelijk e droogscheuren 
zijn. e spoediger  hier  gefluateerd wordt, des te 
zekerder  is de uitwerking. r  bovendien komt slechts 
zelden, zoowel bij  snelbindende cementen, n.1. e 
cement, als bij  langzaam-bindende cementen, zooals 
slakkencement en portland-cement, die te lang gelegen 
heeft, deze hooge graad van ondoordringbaarheid voor. 

t gebeurt ook menigmaal dat sommige minder  goed 
aangemaakte partijen poreuser  zijn dan het overige 
deel van den gevel. n dit geval geeft eene drenking 
met fluaat van voldoende verdunning volkomen homo-
geniteit en tegelijk eene kleur  in denzelfden toon. n 
Frankrijk , ë en Zwitserland gebruiken de cement 
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kunststeenfabrikanten daarom reeds sedert jaren de fluaten 
van . Zij  bespoedigen de verharding en ver-
meerderen de hardheid der  oppervlakte, kanten en hoeken. 

e gebruiksaanwijzing bij  cement-bepleisteringen is 
als volgt: Zoodra het cement droog is, wordt het door 
middel van een borstel met magnesia-fluaat van voldoende 
verdunning bestreken tot het verzadigd is. t fluaat 
moet genoegzaam verdund zijn om gemakkelijk en diep 
in het cement te kunnen doordringen t 
van 20" is in den regel voldoende; gaat het indringen 
met bezwaren gepaard, waarvan men zich vooraf door 
eene proef moet overtuigen, dan moet men het met 
gelijke deelen water  verdunnen, want het is juist van 
belang de alkaliën zoo diep als mogelijk is te verzadigen ; 
juist zij  zijn oorzaak van de analyseering der  olie bij 
olieverfwerk. a laat men de oppervlakte ongeveer 
twaalf uren drogen; is deze droog, dan onderzoekt men 
met de tong of het cement, dat in den regel witachtig 
geworden is, den eigeiiaardigen smaak van het fluaat 
heeft. n kan ook vochtig blauw lakmuspapier  nemen, 
dat men door  middel van kurk of eene andere droge stot van 
neutrale reactie op de gefiuateerde vlakte drukt . s er 
voldoende gcfiuateerd , dan moet het papier  rood worden. 
Bespeurt men geen zuren smaak of wordt het papier  niet 
rood, dan moet opnieuw gedrenkt worden, totdat de 
reactie intreedt. Vervolgens wordt de oppervlakte goed 
afgewasschen cn zoodra zij  droog is, kan zij  onmiddellijk 
met olieverf beschilderd worden. Volgt men deze aan-
wijzingen op, dan houdt de olieverf onfeilbaar. Voor  het 
geval men het cement alleen wil verharden, dan zijn deze 
voorzorgsmaatregelen niet zoo noodzakelijk. 

Bij  cement, dat voor  stuc gebruikt wordt, neme men 
in plaats van scherp zand, kalkzand of eene andere weeke 
substantie, als zwaarspaat, marmergruis, vlocispaat enz. 
s het stiic dan met fluo-silicaat gehard, dan kan men het 

slijpen en polijsten. t stiic is voor  decoratieve doel-
einden seer  geschikt; liet heeft het voordeel dat het af-
gewasschen kan worden en het is niet gevoelig voor 
weersinvloeden. 

Naar  de berekeningen van den Franschen architect 
Andr é geeft het gebruik dezer  fluaten eene groote be-
sparing van kosten. Voor  Parijs is deze besparing gelegen 
in de omstandigheid dat men bij  fluateering zonder  eenig 
bezwaar eene zachte steensoort voor  gevels gebruiken kan, 
waar  zonder  deze bewerking eene hardere steensoort 
genomen zou moeten worden. e besparing bedraagt 
30 a 60 procent der  aankoop- en bearbeidingskosten, 
al naar  gelang van eenvoudige of rijk e bewerking. j 
is aangenomen dat de vierkante meter  gevel een ge-
middeld bedrag van 2 francs aan fluateering kost, terwij l 
deze prij s in werkelijkheid bij  de meest gebruikte steen-
soorten , zooals liane royal de Courson, op niet meer 
dan 1 franc komt. 

Eene maatschappij  tot exploitatie van steengroeven 
te , die de fluateering in Zwitserland op groote 
schaal ingevoerd heeft, berekent de kosten dezer  be-
werking bij  driemaal bestrijken op circa 1 franc per , 
waarbij  270 gram magnesia-fluaat in kristallen verbruik t 
wordt. Zij  maakt daarbij  dc opmerking dat voortaan alk-
sterk vooruitspringende bouwdeelen, als lijsten enz., van 
hetzelfde materieel als dat van de vlakke deelen gemaakt 
kunnen worden, waardoor  het gebruik van harde maar  j 
tevens dure steen overbodig wordt. Ook te Berlij n zullen 
de bouwknsUn door  de toepassing tier  fluaten eene be- , 
duidende vermindering ondergaan, omdat de stecnhou-
wersloonen daar  zeer  hoog zijn cn het verschil der  kosten j 
van bewerking tusschen weeke Fransche kalksteen en harde 
zandsteen daar  nog aanzienlijker  is dan te Parijs. n ge-
lijk e mate zullen Weenen en Budapest met hare zachte 

k den invloed ervan ondervinden en vooral zal 

de fluateering daar  ten goede komen aan de prachtige 
monumentale gebouwen, die tot heden van den invloed 
der buitenlucht veel te lijden hadden maar  in het vervolg 
van blijvenden duur  zullen zijn. e fluateering van met 
cement bepleisterde gevels eischt 50 gram magnesia-zout 
per , hetgeen op eene uitgaaf van 9 a 10 cent komt 
te staan. 

T  V A N -
. 

Aan het jaarverslag van deze Vereeniging, in de 
algemeene vergadering van 30 i jl . uitgebracht cn 
thans in druk verschenen, ontleenen wij  de volgende 
bijzonderheden over  het jaar  1892/93. 

n de eerste plaats werd hulde gebracht aan de nage-
dachtenis van den heer  C. (i. . s Beijnen, 
die sedert de opening van het museum het secretariaat 
met toewijding waarnam tot September  1891, toen hij 
die betrekking op raad van zijn geneesheer  moest neer-
leggen. n de door  zijn dood ontstane vacature werd 
voorzien door  dc benoeming van den heer  Jacob , 
terwij l het secretariaat, sinds het bedanken van den 
heer s Beijnen, door  den ijverigen directeur 
P. J. s wordt waargenomen, liet Bestuur  be-
staat uit dc hecren: . A. van Beuningen, Voorzitter; 

. 1'. Verloren van Themaat, Ondervoorzitter; J. G. 
Brouwer Nijhoff ,  ; J. \\' . Schubart, Jacob 

, A . J. Nijland , Jan Wevers Bettink, F. J. 
Nieuwenhuis en J. . Brom Gzn., allen Commissarissen; 
1'. |. , waarn. Secretaris en

 )e lïnancieelc toestand is niet gunstig, daar  verschei-
dene leden de stad verlieten of door  den dood aan de 
Vereeniging ontvielen tengevolge waarvan het aantal 
begunstigers tot 20 cn dat der  leden tot 158 terugliep, 

t m wordt door  de Provincie, de Gemeente en 
verschillende maatschappijen gesteund en had in het 
afgeloopen jaar  een onvoorziene bate, toen „d e Utrecht-
sche kunstkring"  bij  haar  ontbinding de helft van het 
batig saldo en een dertigtal boekwerken aan de Ver-
eeniging vermaakte. Er zijn pogingen aangewend om eene 

e , voornamelijk ten dienste van het onderwijs, 
te verkrijgen. 

t m is weder  verrijk t met eenige belangrijke 
stukken, voornamelijk gipsafgietsels van fragmenten van 
oude bouwwerken in Utrecht cn voorwerpen , van andere 
inrichtingen door  ruilin g tegen voormelde afgietsels ver-
kregen, waaronder  kapiteelen, kraagsteenen en beslag-
werk uit de k te Utrecht, stukken uit de Xotre 

e te Parijs, eenige Byzantijnsche, e cn 
e zaken , een afgietsel van de a 

van Neurenberg, een afgietsel van een zeer  rij k met 
beeldsnijwerk versierde Oud-hollandsche schoorsteenkap 
of mantel, eenige oude kanten en stoffen, h 
smeedwerk uit den Gothischen en , af-
gietsels van  kapiteelen, een basement uit de St.-
Paulus-abdij, enz. 

e uitbreidin g der  bibliotheek maakte het aanschaffen 
van een derde kast noodzakelijk en van verschillende zijden 
werden voorwerpen in bruikleen of ten geschenke ont-
vangen, waaardoor  het aanzien van het museum steeds 
verhoogd werd. n het afgeloopen jaar  bedroeg het aantal 
bezoekers 2800. 

t onderwijs op den avondcursus wordt naar  waarde 
geschat; het aantal leerlingen wordt grooter  en dit is voor 
een deel te danken aan de in September  gehouden ten-
toonstelling van het werk der  leerlingen, maar grootendeels 
aan het feit, dat den oud-leerlingen vele werkzaamheden 
en bekroningen ten deel vielen, waardoor  het belang van 
goed onderricht meer  en meer  wordt ingezien. Aan het 
einde van den cursus werd een wedstrijd voor  een
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tuigsclirift  uitgeschreven, waaraan vier  leerlingen deel-
namen ; de antwoorden hadden verdienste, maar geen 
hunner  in voldoende mate om eene bekroning te wettigen,
zoodat de vervaardiger  van 't ontwerp „Streven naar  beter"  i 
werd uitgenoodigd het onder  toezicht van een der leeraren te 
verbeteren en over  te teekenen. Gelukkiger  was de Ver-
eeniging met een bewijs van lidmaatschap, dat onder  leiding 
van den directeur  door  den leerling J. . dc s 
ontworpen werd. t verslag bevat eenige mededeelingen 
omtrent dc werken, waaraan de meest gevorderden der 
26 leerlingen deelnamen, wijdt daarna een enkel woord 
aan den dagcursus voor  dames en doet een beroep op 
den steun der  medeburgers om het Bestuur  in staat te 
stellen de uitgaven te bestrijden, die aan vergrooting 
der lokalen verbonden zijn. 

Uit de begrootingen voor  het dienstjaar  1892/1.y'93, die 
bij  dit verslag gevoegd zijn , blijk t dat de uitgaven van 
het m uit / 1185.83 cn die voor  het onderwijs uit 
/ 1S45.58"- moeten bestreden worden. 

, 
E E N T V O O  E E N S T 

F V O O N T , N 

E . N E N N V A N E 

J T O T . . 

t ontwerp meet bevatten: 
Eene remise voor  de stoomspuit met bergplaats voor 

gereedschappen en werktuigen. 
Een lokaal voor  den brandweerpost, waarin britsen 

voor  6 man kunnen geplaatst worden. 
Een stal voor  twee paarden met hooizolder. 
Een slangentoren tot het drogen der  slangen. 

Er worden verlangd: 
e plattegronden, 2 doorsneden cn een vóór-en een 

zijgevel op '/.-.o en een travee van den voorgevel op '/,„ . 
e behandeling der  teekeningen is vrijgelaten. 

Al s prijzen worden uitgeloofd: 
Voor  het in de eerste plaats ter  bekroning in aan-

merking komend antwoord, het getuigschrift der  Afdee-
ling met / 25. 

Voor het in dc tweede plaats ter  bekroning in aan-
merking komend antwoord, het getuigschrift der  Afdee-
ling met /'  10. 

Algemeene bepalingen. 
Art . 1. e mededinging aan deze prijsvraag is open-

gesteld voor  alle bouwkundigen in de provincie Zuid-
. 

Art . 2. All e ontwerpen moeten vóór of op 31 r 
1892 vrachtvri j  bij  den Secretaris worden ingezonden. 

Art . 3. All e stukken moeten met een motto geteekend 
zijn en vergezeld gaan van een brief, bevattende den naam 
van den ontwerper. 

Art . 4. t in de eerste plaats bekroonde ontwerp 
blijf t het eigendom der  Afdeeling. 

Art . 5. e ingezonden antwoorden worden in handen 
gesteld van een Jury buiten dc provincie d 
woonachtig. 

Namens de afdeeling voornoemd, 
C. . V A N , Voorzitter. 

. J. V A N , Secretaris. 

al het schoont, «lat in het Salon de la  van het verwoeste stadhui* 
was tc zien. e kunstschatten zullen geplaatst worden in het museum 
van Auteuil. 

— Volgens verschillende mededeelingen heeft de Fransche ministerraad 
besloten in  eene wereldtentoonstelling te houden, terwijl eene 
gemengde commissie uit den magistraat en de raadsleden te n tien 
milliocn mark beschikbaar  wil stellen voor  een wereldtentoonstelling tc 
dier  plaatse, onder  uitdrukkelijk e voorwaarde dat de tentoonstelling vóór 
of uiterlij k in  plaats hebbe Voor dit denkbeeld wordt te meer 
geijverd, omdat de rijkskanselier  thans bij  dc bondsregeeringen aanvraag 
beeft gedaan om haar  gevoelen omtrent dc zaak te kennen te geven. 

n blijk t het echter, dat velen, die zich tot nog toe voor  het 
Uerlijnsehc plan hadden verklaard, tengevolge der  berichten uit Frankrij k 
aan het weifelen zijn geraakt. Alles hangt nu voornamelijk af van de-
vraag, of de groot-industrie met allen ernst ten behoeve van hel licr-
lijnsche plan optreedt en voor  de verwezenlijking daarvan de noodige 
opofferingen wil doen. Te n is eene groote vergadering van 
induslrieelen gehouden, die met algemeene stemmen heeft verklaard: dat 
hel , zonder  acht te geven op Frankrijk , in  eene tentoonstelling 
moet doen houden en dat een terugwijken in die zaak geen gunstigen 
indruk in Zuid d zou maken 

N C E . 
n het vroegere Parijsebe stadhuis was eene eerezaal niet een plafond 

van Eugene . m het groote plafond waren dertien paneelen, 
voorstellende de werken van . l alles is in  vernield. 

Nu echter  heeft de stad Parijs de dertien schetsen dezer  paneelen weten 
machtig te worden; de schets voor  het iniddenplafond bestaat niet meer. 

e stad is evenwel in het bezit geraakt van eene kopie, gemaakt door 
Andrieu, een leerling van , en heeft daardoor eene schets van 

N N E N N C  E B E . 
's-( . e weck is het eerste volks- en schoolhui aan den 

Zuid-buitensingel met eenige plechtigheid geopend. e voorzitter  van het 
bestuur, . , had de leiding daarvan op zich genomen en wijdde 
een welsprekend woord aan het feit dat tie residentie het door , 
den vader  der  volksbaden, opgeworpen probleem tot een begin van 
oplossing heeft gebracht. t gebouw werd opgericht naar  bel ontwerp 
van den architect W . 11. van d , die zijn talenten geheel belange-
loos heeft beschikbaar  gesteld en de toestellen met leidingen werden geleverd 
door  den beer  <'. A. n te , vertegenwoordiger  van bet 

k " n het gebouw vindt men  cellen voor 
schoolboden cn  cellen voor  volksbaden, met afzonderlijken toegang 
voor  de beide seksen cn alles is naar  de nieuwste -tclscls ingericht. e 
kosten van deze beseheiden , maar schoone inrichting , hebben niet meer 
dan f  bedragen en hel bouwterrein werd door  den heer  Uoekoop 
ten geschenke gegeven. 

— . neer . van , hoofdingenieur  van de j 
j e Prins van Oranje", vierde onder  talrijk e blijken van 

belangstelling zijn  verjaardag. 
Was bet voor  den waardigen jubilari s een aangename verrassing de-

fabriek met vlaggen getooid en als in feestdos tc zien — niet minder  trof 
hem hel prachtige bloemstuk, een geschenk van al de werklieden. 

e Vereeniging van ambtenaren en werkbazen, aan de fabriek Ter 
bonden, onder  de zinspreuk „Samenwerking tot Genoegen", had een 
eigenaardig huldeblijk bedacht; het lwstond uil een fraai uitgevoerde 
photographic mei aller  portret, in kostbare lijst. 

e F.cre-voorzitter  dier  Vereeniging, de heer  J. J. van <'oeverden, 
overhandigde dit souvenir  in tegenwoordigheid van al de leden aau den 
feestvierende, ouder  een hartelijke welgemeende toespraak. k van zijn 
zijde voegde hij  er  een souvenir  bij  en bracht hij  buide aan de groote 
verdiensten van den jubilaris, hopende dal het de/en gegeven mocht zijn 
nog jarenlang zijn betrekking met eere te blijven vervullen. 

( l'ad.) 

— e commissie, bij . besluit van  Juni  no.  benoemd tot 
bevordering van dc belangen van de Nedellandsche nijverheid en den 
Nederlandschen handel en landbouw, bij  gelegenheid der  in  te 
Chicago le houden internationale tentoonstelling, noodigl allen, die voor-
nemens zijn inzendingen op die tentoonstelling te doen, uit, daarvan 
zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan deu secretaris der  commissie, 
Jhr. S. van Cillers, e van Waterstaat, l en Nijverheid 
te 's-Gravenhage, onder  opgave van den aard cn omvang hunner 
inzending en van de daarvoor  noodige plaatsruimte in J. 

. t bestuur  van bel l m heeft zich tot dc 
Provinciale Stalen en het Gemeentebestuur  gewend om subsidie te be-
komen. Nu hebben Gedeputeerde Staten de inwilligin g van dit verzoek 
afhankelijk gemaakt van het toe-laan eener  even groote som door  de 
gemeente, waarop laatstgenoemde eene subsidie van f  (oor  den tijd 
van  jaar  heeft toegestaan onder  voorwaarde dat die som ook door  de 
Staten zal worden gegeven. n dezen stand van zaken is het waarschijnlijk 
dal het e m zich in iiet verkrijgen van beide subsidien zal 
mogen verheugen. 

, [n de voorgaande week werd op initiatief van den heer 
Joh. Schuil, electro-technicus alhier, onder  leiding van den heer  J. J. 
van . leeraar  aan s s . 11. S. alhier, eene vergadering gehouden , 
om plannen te beramen, en, zoo mogelijk, eene maatschappij  op te 
richten, tot het electrisch verlichten van die stad uit een centraal station. 

n die vergadering heeft de beer  G. Groencveld, lid der  firma  C.roe 
neveld. Van der  Poll en Co., te Amsterdam, de technische zijde der 
zaak behandeld en eene globale berekening gegeven, omdat deze niet 
nauwkeurig is te maken, zoolang men niet weet, welke voorwaarden hel 
gemeentebestuur  eventueel stellen zal aan de aan te vragen concessie. j 
berekent voor  gebouw, met kabels enz., machine voor  gloeilampen 
van  p.k. , eene reserve machine van pl.  lampen, benevens eene 
accumulatoren batterij, waaruit  gloeilampen  A  uren kunnen 
branden, een bedrag van  a  mille. e exploitatiekosten bedragen 

 met inbegrip van rente en afschrijvingen.  gloeilampen, 
gemiddeld  uren brandende a  ct., brengen  op. 

c meeste aanwezigen teekenden eene lijst van belangstelling voor 
eene nadere vergadering. 
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. 
— Bij  den Waterstaat in Nederlandsch-lndie' 

zijn benoemd tot ingenieur ie kl. J. . E. 
Trichart , thans 2e kl.; tot ingenieur 2c kl. 

. van Gekleren en C. F. Stoel, thans 3e kl.; 
tut ingenieur  3e kl. E. A. van Arcken, F. Th. 
Engel en S. C. V. van , thans 
adsp.-ing. cn tot adsp.-ing. . < 'h. J. Strengnaerts. 

— lïij  genoemd korps zijn op verzoek eervol 
ontslagen, wegens ziekte, de opzichter  2de kl. 
P. . Briet en de waant. opz. 3de kl. . F'. Th. 
Boesch ; cn zijn benoemd tot opzichter  2de kl. J. 
Vreedenburgh, thans 3e kl., cn tot opzichter  3e kl. 
A.  ioniet, daartoe gesteld ter beschikking. Voorts 
is verleend een tweejarig verlof naar  Europa , 
wegens ziekte, aan den opz. ie kl. J. W. van 
de GraalT. 

e opz. 2c kl. bij  liet mijnwezen in Xed-
i J. h is, op verzoek, eervol uit 's lands 

dienst ontslagen. 
— r den r van n is de 

heer . h gesteld ter  beschikking van 
den Gouverneur-generaal van Xedcrlandsch- , 
om tijdelij k te worden benoemd tot buitengewoon 
opziener der  ie kl. bij  den dienst van het 
mijnwezen daar tc lande. 

Tot gemeente-architect van Apeldoorn is 
benoemd de heer  < . de /eeuw, aldaar. t 
den benoemde «aren de heeren . Vrijburg , 
gemeente-architect te Oost-Stellingwerf cn J. A. 
Wijn , architect tc Apeldoorn, op de voordracht 
geplaatst. n verband hiermede heeft dc heer 
G. de Zeeuw bedankt voor  dc betrekking van 
leeraar  aan dc ambachtsschool tc . 
waartoe hij  mede dezer  dagen benoemd werd. 

— c ingenieur  A. J. G. Vitringa is benoemd 
tot ingenieur  bij  den dienst van weg en werken 
bij  de Staatsspoorwegen in . 

— c adsp. ing. . . van t met 
ingang van 15 Juli. onder  de bevelen gesteld 
van den hoofding. iu het ne clistr.. ten einde 
te worden toegevoegd aan den arrondisscments 
ing. tc Neuzen. 

V E  T E N T T E N . 
e n -

maatschappij. 

()|t nnnutiatf d r » 3.Ï  Jfutt 1*92. des 
middags ten half twee ure iGreetwichtijrf} zal in 
het lokaal naast de wachtkamer *lc klasse'ingang 
Vestibule) van t Centraal Personenstation tc 

 worden aanbesteed : 
Volgens bestek N°. 495. 

(Voor rekening van den Staat der Nederlanden) 
met 4 teekeningen : 

t n van eenige n tot 
wijziging en voltooiing van het Cen-

l stationsgebouw te . 
g / 21000. 

Volgeus bestek S'. 5.'!0. 
t n van de n op 
de n en het n 
van s en stootbalken in 
de locomotievenloodsen op de stations 

, , -
, n en -

wij k met e . 
: l 1 / 7520, l 

 / 2180. 
e bestekken zijn tegen betaling van f'l. — voor 

bestek X°. 41)5 cu van ƒ1.- voor  bestek N9. 580, 
verkrijgbaar  vau den Juli a. s. af, aan het 
Centraal Administratiegebouw der j  uan 
het k te  hij  den Portier, of 
op franco aniiv raag. niet toezending van liet bedrag, 
aan het bureau g en Werken, r  154. 

c dag der aanwijsing is iu de bestekken vermeld. 
e Administrateur . 

E
om uit d te . 

e Notaris  te  zal op
''«* / t l  Jute, ten 10 ure voormiddag, op verzoek 
der  erfg. van den . , ter  herbenrc 
van .1. VAN , aau de kerk tc

J.rn * met ,
JW  , „  UV,galets te -

,  auu lieu g iu de ontniddelijke 
nabijheid van liet station Ecur, niet 6 ovens cn 
bijbehoureude gereedschappen, kadaster  Sectic C, 
X' . 4280, 42.-)2, groot :;') A. 90 c.V. 

Bane f.4 V k met de daarbij 
behoorende gereedschappen en daarachter  gelegen 

. 11» cn  ovens, op 1UÜ meter 
afstauds van ccrslgeuoemde fabriek gelegen, Sectie 
C, n0. 4224, 42aii, 4445, 4448, groot 87 A. 65 cA. 

j tot Exploitatie van 
. 

up Zatrntna den 33sl" "  Juli ÉS9S, des 
uamiddags ten 3 ure (Greenwich tijd) in de wacht-
kamer 11' hl. van het station , van : 

BESTE  C. 

n van n aan de 
gebouwen, n en e 

n e tot de lijnen 
n en — 

n in 7 . 
t bestek ligt van deu 16d'"  Juli 1892 ter 

lezing aau het bureau van deu r r 
te l eu is op franco aanvraag aau genoemd 
bureau te bekomen tegen betaling van /"U.50. 

luliehtingen worden gegeven door  den Sectie-
 ngenieur  voornoemd. 

, '.) .luü 1892. 

 en S van
brengen ter  kennis van belanghebbenden dat door 
hen op 'mfjttlu*  dt»g dr» Ui Julij  ». - des voor-
middags ten 11 uur  ten Gemeentehuizc inschrij-
vingen zullen worden ontvangen 

voo  de g van nieuwe school-
meubelen en kagchels en -

g van bestaande schoolmeubelen 
voo  de school te , 

volgens bestek en voorwaarden, van af den 7 Juli 
a. s. ter  inzage ten Gemeentehuizc en hij  den bouw-
kundige . V A X N . te . 

Aanwijzing op het terrein op Zaterdag den 2 Julij 
a. s. des voorin, ten 11 uur 

j tot Exploitatie van 
. 

Op muUrdatf den 1» Jult 1892, des 
namiddags tcu 3 ure {lokale l'jd),  aan het Centraal-
bureau der j  tot exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e l/iau tc , van : 

BESTE . 

t maken en n van stalen tong-
bewegingen met n voo

n van 40 . pe . 
e besteding geschiedt volgens art. 18 vau het 

bestek. 
t bestek ligt van deu 6dw Juli 2 ter 

lezing aan het ('eutraalbureau bij  de e baan 
en aan liet bureau vau den r r 

. E. E tc Utrecht en is op franco aan-
vraag (per brief) aan genoemd (.'eutraalbureau t 
van Weg eu Werken) tc bekomen, tegen betaling 
vau /0 .50 

n worden gegeven aau het Centraal-
bureau t van Weg en Werken) cn door  den 
Sectie r  voornoemd. 

, den 4,k-n Juli 1892. 

B. . - Arnhem. 
 Z. .

8 en  van
1 eoor  tl  H

 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonstj 

'  nndr r *ehe id ln * 1*7» 
, , - en , enz. enz 

, - en . , enz eni 

 & 7 - E 

e Fabriek VAN 
, 

-

l . 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaar*, ene. 

d n
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gevraagd. Traktement ƒ70 aƒ80 maandelijks. 
Franco brieven niet afschriften van getuigschriften 
en opga'c van uitgevoerde werken, onder  letters 
C. F. bureau Opmerker, 's llagc. 

. <fc J. , 

S T i i E T w f.N wmmi 
oj> de n  te Amsterdam 

1888 bekroond met 
 v (hoogste ondencheidlng). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

, 
i »». 

n van Parket- en Wandtegels. 
Vraag dessins enz 

. V A N , 
S tc

Staaf*, , , - ra T . 
Steeds voorhanden 

Balk Uzer  in v e r s c 11 i 11 e 11 dprolelen en lengten 
Vijle n cn gegoten Staal uit d. fabriek, 

van Gebr. Büin.F.  & (.'o. te Weenen. alsmede 

, 
lr*hotoz i 11 ooarmpli i e 

en g 

e ondergetcckcndc vestigt dc aandacht op zijne 
inrichtin g voor a pliie, bij  zon der 
geschikt voor  de reproductie van Plan*. Teeke-
ningen enz. van 1111. Architecten cu Bouwkun 
digeu ; op die voor e voor  de 
reproductie vau Platten en f.ravures. ook van 
Teekeningen voor  Boekwerken enz. ten dienste van 

. Uitgevers cn op zijne t ? pc-inri*  lil ing 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

G . J

j tot Exploitatie van 
. 

Op Z*1*rdtig  den 11  1*93. des namid-
dags ten 3 ure [lokale tijd), aan bet Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e n tc Utrecht, van: 

BESTE  BP. 

g van e puntstukken 
van gegoten staal en van bevestigde 

s ten behoeve van de Staats-
. 

e besteding geschiedt volgens § 20 van bet 
bestek. 

t bestek ligt van den 7Je"  Juli 189)1 ter 
lezing aan bet (ïntraalbumui bij  da e n 
en aan bet bureau vau den r  Seetiu-lugenietir 

. E. E tc Utrecht cn is op franco aan-
vraag (per brief) aan geuoenul Centraalbureau t 
van Weg cn Werken) te bekomen, tegen betaling 
van / O .10. 

n worden gegeven aan het ('cutraal 
bureau t van Weg eu Werken) cu door  den 

r  voornoemd. 
, deu 8*"  Juli 18Ü2-

vorm. Schifferdecker  &  Söbne, . 
levert l a . T in steeds gelijke uitstekende 

kwaliteit en f i jnist e m a l i n g . 

.  1883 / 
\ GOtO  / 
——tr v.. 

Vertegenwoordiger  voor  export eu magazijn houder 

. , Amsterdarn, 
t 33S, 

is beter  di-kkend, fijner,  wit ter  en beter 
kleurhoudend ilun eenig ander; 

is bekroond d<jor  den Nederl Sehilders-
bond, Tentoonstelling van decoratieve schilder-
kunst, Arnhem ; attesten vau ervaren 
schildors, uit alle oorden van ons laud eu 
daarbuiten, uurden op aauvraag toegezonden. 

wordt door  lal vau s Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiten iü 
hunne bestekken voorgeschreven, 

wordt, tot waarborg vau echtheid, zui-
verheid eu goed gewicht, nooit inden 
afgeleverd dan in vaten Toorzien van zegel, 
etiket en fabrieksmerk, «elke allen wet-
tig zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd ; 
desvcrlaugd niet eerti ticaal van oorsprong. 

n leze dc waardeereude artikels over  dit loodwit iu bet „A"  v d. ]Jag" d.d. l Jan. 1887; 
in de „Huis- en Decoratieschilder" d.d. 1 i 1887; iu dc vbigenieur' d.d 11 en 5̂ Juni 1887 ; 
in dc „Schilder" d.d. 1 i 188!); in dc „Opmerker" d.d. 18 Juli 188» cn \2 Juli 18'JO; in de 
„Ambachtsman' d.d. 8 Febr  18U0 eu iu bet  Weekblad' d.d. 5 c 1801 

vau staal of vau t worden sinds ) ouder 
friirmilf . geleverd door  deu uitvinder  eu fabrikant 

, B««<r t r (d . 
Generaal Agent voor  Nederland en  T tt. T J r .

te V Oravenhaire. 
n de : F. X en E . 

Commissarissen de : . J. . , O. 1 T . f. . . Voaizitter 
en ledeu van het lïestuur der  Xed. Vereeniging tot voorkoming van ongelukken iu fabrieken en werk-
plaatsen ; Joukhr . G.  BOSC . . . li. , 1). W. , Voorzitter  en Com-
missarissen S het Algemeen Xedcrlandsch Wcrklicdeul'ouils; J. . . , J. X 
eu W. X FZN. 

Sluit collectieve Verzekeringen tegen billijkt ! premie eu op voordcelige voorwaarden voor 
Werklieden iu fabriekeu eu werkplaatsen en bij  aangenomen werken ; tbnede individueele Ver-
zekeringen van vcrsi'hillenden aard Zij  bestemt 85% der  winst ten bule der  deelnemers 

< Wcste lude 33, l e ' » . « . i a » e n h a ( j e. N gevraagd. 

http://'il.Mll'
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\ , ' E T A i A ( f f l 

bij den g naa de tijdelijke 

exposities. 

z o o a ls h ot s s in h i e r n a a s t, 

v au af fO-— p er 

. . , . 
T N 

n t , Caoutchouc , asphalt en 
lloutgranietvloeren. 

Eenig'
VA N ^ 

vuurvaste, vrijdra Berj<l e Plafond-" . Wanden en Gewelven voor 
elke belasting, -15 . dik . 

n voor  Ventilatie cn 
verwarming, Omhulsel 

van Usereonatruetiee, Com-
pleete Siloseu , enz. 

Systeem , 

Oeheele Zweinhassius, 
Waterreservoirs en -
gen, Tra|i|ien, Compleet, 

Gebouwen, enz. 
Systeem . 

: 
Zekerheid tegen l . vrij  van , . lit l 

weert  C( X . l lil t 1;  1 en voorkomt  >11 \ - >l  > ,  u  > 
("i'oote besparing van ruimte. Spoedige opdroging. 
Vrgdragende wanden kunnen reeds na 2 a :i weken worden heltangeu of beschilderd. 

e eu droge N tegen vochtige muren. 
c en gewelfde plafouds vuur  elke overspanning iu alle vormen, zoowel onder  nis hoven 

vuurvast. 
biidite warmte- en gelnidwereude muren, ook iu hoekige vormen, .'! a 5 . dik. 
NB. n trage onder  toezending van tcckeuiug of schetsen, speciale opgave van kosten. 

' in vcrscllilleudr  kleuren, tegen vuur  en weer  bestand materiaal, voor  wand-
bekleedsel, plinten, \loeren op hout alsook op steenondcrlaag. 

T is eene ouder  zéér hooge drukking danrgesteldc cheinische-verbindiag van 
zuuasel lot eene zeer  harde en vaste massa, ilic alk- voordeeion van het liout niet die vau 
steen bezit. zoiid--i- de uaileeleu 1:111 beide te hebben. t is volkomen Onverander-
lij k Vim volume, neemt geen vecht op, werkt niet en is ongevoelig voor  temperatuur» 

nil vervaardigd iu pinten tot ecu vierk. , val af 11 . eu dikker. 

J. W. N - Gouda 
P l a f o n d s, S^para t iemuren, V e n t i l a t i e k o k e r a . 

Onbrandbaar. . 
. Attesten. Prospectus gratis 

G & , Amsterdam. 
 Hendrikkade 14. 

i en C h i m :»<-h O i i . i > r z » . - h v an , T r a « , 
S i r e n e », d m e n t , e n t.  T a r i e v e n op n t t n v r n g c v e r k r i j g b a a r . 

t . 

. 

Voor liet verwijderen van warme oi 
alcehte lurht , «tor, htoom, gassen 
enz. Voor  droging en afkoeling in 

fabrieken van verschillenden aard (1) 

Vraag pn ,s rs en ffeeentiea. 

A. E VA
T T E 

, . . 
T

Nieuwe Comtrvctie 

Torenuurwerken 
' 

E NT, 
op binnen- cn buitcnlandschc Ten-

toonstellingen bekroond. 
N 1885. . 

n en Balveren nednlllea. 

E , 
de schoonste, w en goedkoopste Verf '  voor 

Buiten- en Binnenmuren, is alleen verkrijgbaar  bij 

G. . S &"  Co., Amsterdam. 
"Verfwaren , silicaat, enz. enz. 

Opgericht lSüti. 
Eeredlplwnin m iss:s 

! van gegalvaniseerd gegold ijzer 
! Catalogi» son, tint werpen en Prijsopgaven 
worden verslrekt doofden Ceireraal- Agent 

ivoor  Ncdct-titiul ca
 T. G T Jr . Amsterdam. 

Tel' drukkeri j  der Vennootschap „  let Vaderland". 

E G N°. ,  Juli

r  F. W VAX T JG/. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad cn advertentiCn : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat 117, y s-Hage. 

liureiu der e van Architectura et Amicitia T. , 
.  Ji 'V  en PAU  j.  'E ' J 

Stukken, deze e betreffende, tc adresseeren 
Vondelkade 1S5, te Amsterdam, 

en al, wnt de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

JUUftfa 
T ƒ 2.25 per  3 maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 

franco toe/ending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland de landen der 
Poitunie) ƒ 7.50 en 1 f S , beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad 20 cent voor  eiken regel plaat-ruimte en 10 
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad 15 cent per  stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
\i-Hage en bij  den t Juli. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

E . 
n de  algemeene vergadering van de Neder-

landsche j  ter  bevordering van Nijverheid 
is het verslag ingekomen der  commissie voor  dc rookvrij e 
verbranding. t stuk is van den volgenden inhoud: 

s in ons rapport van lSvo mochten wij  conclu-
deeren tot het voorstel, dat de j  zich zou 
wenden tot alle gemeentebesturen welke hiertelande 
gasfabrieken exploiteeren, om hen te doordringen van 
de overtuiging, dat dc verkrijgbaarstellin g van goed 
en in overvloed beschikbaar  lichtgas uit een hygiënisch 
en maatschappelijk oogpunt de krachtigste aanbeveling 
verdient. 

Zal toch de luchtverontreiniging door  het ontwijken 
van de rookgassen, welke dagelijks in dc atmosfeer  zich 
verspreiden, krachtig beperkt worden, dan dient allereerst 
eene brandstof onder  het bereik van het publiek gebracht 
te worden, die niet alleen als krachtig en zindelijk ver-
warmingsmiddel , maar  ook als hoegenaamd geen rook-
Verspreidende brandstof onder  het bereik van de geheele 
burgerij  gebracht, tot besparing meewerkt. e is 
het in de meeste gemeenten van eenigen omvang ver-
krijgbaar  lichtgas het zeer  voor  de hand liggend middel. 

e komt het dan, dat dc toepassing daarvan nog 
zoo uiterst bepeikt is? t antwoord ligt in verschil-
lende oorzaken, doch hoofdzakelijk in de volslagen 
onbekendheid van het publiek met eene goede toe-
passing van lichtgas als brandstof. e onkunde wordt 
gehandhaafd ten eerste door  de sleur, 2° door  de meestal 
volkomen ontbrekende gelegenheid om dc toestellen te 
leeren kennen en beproeven, 30 . door  het bij  velen diep 
ingeworteld begrip, dat lichtgas een artikel van weelde 
is, dat men slechts gebruikt, waar  het voor  verlichting 
niet gemist kan worden, maar  dan reeds naar  de meening 
des publieks zoo kostbaar  is, dat aan gebruik voor 
verwarming en koken niet anders gedacht kan worden. 
dan wanneer  het wellicht kan dienen 0111 een schoorsteen 
en daardoor  belasting te besparen. e tegenzin is 
soms zoo sterk, dat zij  den ijver  verflauwt van hen, 
die van het tegendeel overtuigd, in de eerste plaats 
geroepen zijn, de toepassing te bevorderen, in zulk eene 

mate, dat na mislukking van de eerste beproeving met 
eene of andere kachel of kookhaard, van herhaalden 
aandrang wordt afgezien. 

Persoonlijk is iedere gasfabrikant de aangewezen man 
om de toepassing van zijn produet voor  verwarming te 
bevorderen; hij  is tot die fabrikage geroepen en be-
hoort dus vcor  bevordering van zijn debiet allereerst 
te zorgen. Ongelukkig wordt hij  hierin veelal belem-
merd. r  door  zijn streven om de aan zijne han-
den toevertrouwde onderneming zoo gemakkelijk moge-
lij k baten te doen afwerpen voor  de gemeentekas, 
daar  door  zijn vruchteloos streven om door  lagen prij s 

' zijn product onder  het bereik der  geheele burgerij  te 
brengen, elders door  het zonderling systeem van zijn 
bestuur  om toch vooral niets te ondernemen, wat de 
particulier e belangen van verwarmingstoestellen verkoo-
pende neringdoenden zou kunnen schijnen te schaden. 

Wi l men dus lichtgas voor  verwarmingsdoeleinden en 
dus als rookverspreidende brandstoffen vervangend middel 
ingang doen vinden , dan moet gewaakt worden 1 °. tegen 
de zucht der  gemeentebesturen om door  hooge gasprijzen 

1 dc creditzijde der  budgetten tc verbeteren of door  opleg-
ging van z:er  hooge concessierechten den concessiona-
rissen verkoop van gas tegen voor  het groote publiek 
bereikbare prijzen onmogelijk te maken, en 2". hun 

{ gewezen worden dat verkoop tegen voor  ieder  betaalbare 
prijzen van een afdoend en gezond verwarmings- en 
verlichtingsmiddel strekken moet en zal om de welvaart 

j van de geheele burgerij , dus ook die der  gemeentekas, 
te verhoogen Behalve dit hoofdvoordeel wordt zijdelings 
 door  vermeerdering van gasdebiet natuurlij k meegewerkt 
tot vermeerdering der  ontvangsten voor  bij  de bereiding 
vrijkomende nevenproducten. 

Verlaging der  gasprijzen, b.v. tot 5 cent per ; is 
 echter  op zichzelf nog niet voldoende tot bevordering 
van den verkoop van gas voor  verwarming. n moet 

j  het publiek in het gebruik daarvan zoowel voor  licht als 
warmte onderwijzen ; daarvoor  moet aanvankelijk de 
gasverkoop-T althans verhuurder  worden van de hem 
als beste, voordeeligste cn in toepassing gemakkelijkste 
toestellen, opdat ieder  ingezetene naar  gelang van zijne 
evensbehoeften tot beproeving zoo gemakkelijk mojjclij k 

e van Architectur a ot Amiciti a stolt zich a'.leon verantwoordelijk voordon inhond van stnkken, gewaarmc ktnietdeinitiité n

t 
O 
O 
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kunne overgaan; want heeft hij  eenmaal goed beproefd, 
en heeft de gasfabriek hem steeds voldoend gas beschik-
baar  gesteld bij  die proef, 200 is hij  spoedig door 
ervaring overtuigd, dat deze brandstof aan zijne hoogst 
gestelde eischen in alle opzichten voldoet. 

e schaffc de gasfabrikant zich die toestellen aan, 
bcpale door  meting van elk toestel afzonderlijk het gas-
verbruik , overtuige zich van het nuttig effect, dat met 
elk toestel door  hem beschikbaar  gesteld, kan bereikt 
worden, en na eenige teleurstelling in den aanvang zal 
het succes zóó volledig zijn , dat de aanvankelijk schijn-
baar  in zijne nering bedreigde medeburger, die eertijds 
kolen- en cokeskachels verkocht en daarna het debiet 
ziet verminderen, zelf leert inzien, hoe zijn belang als 
neringdoende medebrengt eveneens die door  beproeving 
gebleken practische gasverwarmingstoestcllen verkoop-
baar  te stellen. n is het in het belang van den gas-
fabrikant dezen bondgenoot zooveel mogelijk te helpen. 

Vooroordeel tc bestrijden is zeer  zwaar, doch die strij d 
wordt aanmerkelijk verlicht, waar  alle factoren zooveel 
doenlijk tot samenwerking worden gebracht om den be-
vooroordeelde tc overtuigen. 

e gasprijs is hiertelande in handen van de gemeente-
besturen; hun plicht is het lichtgas zooveel doenlijk bereik-
baar  tc stellen voor  allen, de nuttelooze cn rookversprei-
dende verspilling van steenkolen zooveel mogelijk te be-
strijden. 

Gelukt hun dit voor  verwarming, zoo volgt hetzelfde 
succes bij  de kleine industrie door  invoering van gas-
motoren, en eindelijk stellen zij , door  grootere gaspro-
ductie geleidelijk gevoerd tot grootere cokesproductie, eene 
tweede brandstof beschikbaar, die eveneens krachtig be-
vorderaar  wordt tot de rookverdrijvin g uit de atmosfeer. 

Angstvallig vasthouden aan hooge gasprijzen is der-
halve buiten of liever  tegen het belang der  gemeentebe-
sturen ; bevordering van onbezwaarde concession met 
voorgeschreven lage gasprijzen is bevordering van het 
welzijn der  gemeente. 

Bevestiging dezer  stellingen door  numerieke opgaven 
achten wij  voor  gemeentebesturen geheel overtollig. -
daad zijn zij , zoowel als de onder  hun toezicht werkende 
directeuren, daarmede volkomen bekend. Op initiatief van 
enkele directeuren is vooral in kleinere gemeenten reeds 
veel op dit gebied gedaan, doch juist de grootste ge-
meenten, die door  een reeds vri j  uitgebreid debiet van 
gas voor  verlichting tegen stijve prijzen de ontvangsten 
zien stijgen, en dus niet geprikkeld worden tot sterke 
debictvermeerdering, werken het minst in de hierboven 
verdedigde richtin g mede, terwij l juist in die bevolkings-
centra de rook liet meest bijdraagt tot bederf van tie 
atmosfeer, waarin wij  moeten leven. Amsterdam, -
dam en 's-Gravenhage verkoopen het gas tegen zulke hoog 
gestelde prijzen, dat allereerst de gemeentehuishouding 
daarvan belangrijke baten trekt . 

Aldaar  en elders ten krachtigste mede te werken tot 
verkrijgbaarstellin g van goedkoop lichtgas, achten wij 
een der  eerste plichten van de maatschappij. 

t rapport werd na een korte toelichting door  het 
lid der  commissie, den heer . Symons, in handen ge-
steld van directeuren, die dienaangaande overleg zullen 
plegen met de commissie. 

T 
-

t verslag, door  den heer  Eduard J. J. , 
civiel-ingenieur  tc Amsterdam, in zijne kwaliteit van 

r  dier j  over  het jaar  1891 uitge-
bracht in de gewone algemeene vergadering van 12 
Juli j.1., luidt als volgt: 

Onder  overlegging van dc balans en de winst- en 

verliesrekening over  het boekjaar  1891 , heb ik de eer 
aan de Vergadering het volgende over  het afgeloopen 
jaar  mede te deelen: 

A a n l e g. t kapitaal, op aanleg uitgegeven, komt 
op dc hierbij  gevoegde balans voor  ten bedrage van 
ƒ589,121.13, even als op het einde van 1890. 

Vernieuwingsfonds. n 1891 is van dit fonds 
voor  de bestrating der  toegangswegen van Station Zand-
voort uitgegeven ƒ624. r  bijvoeging van de op 
dit fonds in 1891 gekweekte rente, ten bedrage van 
/302.17, wijst de vernieuwingsfondsrekening op 31 -
cember  189  een voordeelig saldo aan van ƒ10,069.66 
van «elk bedrag / 876 in effecten zijn belegd, en 
f9193.66 in deposito zijn gegeven. 

. t de daarop in 1891 gewonnen 
rente a  12.25 komt de reservefondsrekening op de 
balans voor  ten bedrage van -

Exploitatie . Gedurende het jaar  1891 hebben de 
ontvangsten , voortspruitende uit de exploitatie door  de 

. . S. , bedragen /47337Ó2 of ƒ 5569-12 per 
kilometer  per  jaar. 

e ontvangsten zijn afkomstig van: 
ti. het personenvervoer 
b. het goederenvervoer 

 huur  van gedeelten van stationsge-
bouwen en terreinen 

d. aankondigingen, recognitiën cn diverse 
kleine ontvangsten 

 telegraaf _ 
Totaal . . . ƒ 47337-52 

Volgens het met de . . S. . ge-
sloten exploitatie-contract , moet over  1891 
van dit bedrag aan haar  worden uitgekeerd: 

1°. voor  exploitatiekosten . / 34000.— 
2°. voorstorting in de vernieu-

wingsfondsen van den weg, het 
rollend materieel cn den roe-
renden inventaris 6000.— 

— „40000.— 

ƒ402119.01 
„  4782.131 

„  1252.81 

.. 1 

„  960.09 

 7337J2_ zoodat eene som van 

ten bate der  Z. S. . beschikbaar  is. 
e gezamenlijke ontvangsten der . Z. S. . bedroe-

gen dus over  1891 : 
1"- uit exploitatie door  de . . S . / 7337-52 
2°. dc in 1891 gekweekte rente, ver-

minderd met de rente aan het Vernieuwings-
fonds en het s toekomende . 
terwij l het op nieuwe rekening gebrachte 
saldo van 1890 bedroeg ._ 

Totaal . . . 
n aftrekkende het cijfer  der  uit-

gaven van dc . Z. S. . in 1891 , voor 
administratiekosten, patentrecht over  het 
dividend van 1890 en diversen, groot „  2095.73 

is er  in het afgeloopen jaar  een voordeelig 
saldo verkregen van / 575 5.79s 

„  279.56 

_» 234.44' 

7 7851.525 

n Commissarissen zullen 11 voorstellen om daarvan 
als dividend uit te kecren een bedrag van /"5400 of 
/ 9 per  aandeel en liet overblijvende op nieuwe rekening 
over  te brengen. 

Stat ist ieke opgaven. t aantal vervoerde 
reizigers gedurende het jaar  1891 bedroeg 178117 personen. 

Aan goederen zijn vervoerd : 
Bagage 59,000 . 

250,000 „ Bestclgoedcren. . 
n . . 

Vrachtgoederen . 
Totaal 

100,000 „ 
3,090,000 „ 
3,499,000 . 
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e besturen der  timmcrlicdcn-vereenigingen: r  Een-
dracht Verbetering" , „Concordi a r  Nos"  enden . 
Volksbond, afdeeling timmerlieden en meubelmakers, St.-
Jozef"  , allen tc Amsterdam , hebben het onderstaande 
schrijven aan architecten gericht: 

 Heeren. 

e verschillende Vereenigingen van timmcrgezellcn 
te dezer  stede, daartoe door  middel van gedelegeerden 
vertegenwoordigd, nemen dc vrijhei d u in kennis te 
stellen met hun verzoek betreffende regeling van den 
arbeid der  gezellen. 

, de tijden zijn veranderd. e men voor 
eenige jaren, dat elke poging, gedaan om den arbeid 
onder  regels te stellen, revolutionnair  werd geheeten, 
thans zijn daaromtrent in vele kringen dc gevoelens ver-
anderd. Wij  wijzen o. a. dan ook op de conclusie, genomen 
op het Congres der j  tot bevordering der 
Bouwkunst bij  gelegenheid van haar  50-jari g feest, lui-
dende : 

t Congres acht dc wettelijke regeling van den arbeids-
duur  wenschelijk en is tevens van oordeel, dat die wette-
lijk e regeling in de ambachtsnijverheid door  een zelfstandig 
optreden van den ingenieur  en den werkman moet worden 
voorbereid." 

U te wijzen, dat bedoelde conclusie het uitvloeisel was 
van ernstige overwegingen, gemaakt door  mannen, wier 
inzicht door  dc maatschappij  zoowel als door  de regeering 
op hoogen prij s werd gesteld, achten wij  overbodig. 
Evenzoo zal men het overbodig vinden voor  u te betoogen, 
dat de regeling van den arbeid een dringende zaak wordt 

Veel woorden daartoe te verspillen achten wij  een geheel 
overbodige zaak en bepalen ons thans alleen u het vol-
gende in overweging te geven, n.1. om al uwe macht 
aan tc wenden of uw invloed tc gebruiken om den arbeids-
duur  der  gezellen onder  uw beheer  zoodanig tc beperken , 
dat hoogstens 10 uren per  dag worde gewerkt. 

Onnoodig is het daarbij  te wijzen, dat zoodoende het 
loon der  gezellen naarmate de verkortin g van arbeidsduur 
zou moeten stijgen, een gevolg, dat op de handhaving 
der  algemeene orde een zeer  gunstigen invloed zou hebben. 

Bovenstaande overwegingen brachten ons ertoe, u 
beleefd uit te noodigen dit verzoek in overweging te 
willen nemen, en zou het ons aangenaam zijn uw antwoord 
op deze circulair e te willen vernemen aan onderstaand 
-adres vóór  1 .Augustus as. 
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Bij  het steeds toemend verbruik van machinekracht 
heeft zich in de laatste jaren meer  en meer  de behoefte 
doen gevoelen voor  gemakkelijk verplaatsbare machines , 
die in het bereik vallen van den klein-industrieel, tevens 
naar  machines die onafhankelijk zijn van gasfabriek of 
waterleiding, inrichtingen die in de meeste kleinere plaat-
sen van ons land ontbreken. 

Groote machinefabrikanten, zoowel in Engeland als 
in , hebben gepoogd dit probleem op te 
lossen, door  het vervaardigen van zoogenaamde petro-
leum-motoren , doch veelzijdige bezwaren , als: 

a. zeer  gecompliceerde constructie; 
 het gebruik van benzine of andere licht ontvlambare 
oliën in plaats van petroleum; 

c. ontsteking door  elcctriciteit; 
kostbaarheid in aanschaffing en in verbruik , omdat 
die licht ontvlambare oliesoorten minstens viermaal 
duurder  zijn dan de gewone lamp-petroleum; 

e. onbruikbaarheid dier  motoren, zoodra de tempera-
tuur  onder  het vriespunt komt, 

waren allen oorzaak, dat die motoren weinig ingang 
vonden. 

Na langdurige studiën gelukte het den ingenieur  E. 
Capitaine een werkelijken petroleum-motor  samen te 
stellen, die als eene voltooide machine een grooten 
invloed uitoefent op de nijverheid, en het den kleineren 
fabrikant mogelijk maakt om de concurrentie tegen de 
grootere fabrieken vol te houden. s eenmaal de petro-
leum-motor  zoo algemeen bekend als nu tie stoommachine, 
dan zal het gebruik ervan algemeen worden, aange-
zien de kosten zoowel in aanschaffing als in verbruik 
belangrijk minder  zijn dan die der  stoommachine. e 
petroleum-motor  verbruik t slechts voor  2V2 a 3 cent 
petroleum per  uur  en per  effectieve paardekracht. 

c Capitaine's petroleum-motor  is geheel zonder  ge-
vaar, juist omdat slechts gewone petroleum wordt ver-
bruikt . j  is eenvoudig van constructie, kan overal 
opgesteld worden, heeft geen oppassing noodig, is steeds 
dadelijk in gang tc zetten, en is eene regelmatige 
en vertrouwbare drijfkracht . t alles, maar  wel het 
meest dat slechts gewone petroleum als grondstof wordt 
gebruikt, zal er  veel toe bijdragen, de machine algemeen 
ingang te doen vinden. 

e werking der  Capitaine's petroleum-motoren verschilt 
niet veel van die van de bekende gasmotoren, behalve 
dat de aansluiting aan de gasleiding uit den aard der 
zaak natuurlij k onnoodig is. 

e afkoeling van den cylinder  geschiedt door  een 
ventilateur-koelapparaat, eveneens door  den ingenienr 
Capitaine geconstrueerd. e werking van dit toestel is 
hoogst eenvoudig. Eene kleine hoeveelheid water, welke 
steeds circuleert, is voldoende om den cylinder  behoorlijk 
af te koelen. 

t zich dus de petroleum-motor  geheel vri j  heeft 
gemaakt van dc banden, waaraan de gasmotor  gekluis-
terd ligt, is een geheel nieuw veld voor  hem open. 
Niet alleen kan de motor, op een wagen gemonteerd, 
dienen ter  vervanging van de locomobile, maar  ook in 
vaartuigen wordt hij  in plaats van de stoommachine 
gebruikt. 

e stoomketel, de groote ruimte noodig voor  kolen-
voorraad , de rookende schoorsteen zijn dan onnoodig. 

n kleine booten zijn de Capitaine's petroleum-motoren 
in het buitenland reeds veel in gebruik, zelfs in lichtcr-
schepen , waarbij  dan de motor  naar  verkiezing de schroef 
of het hefwerktuig bewegen kan. 

r  de firma  E. &  W. Bouwman, te , 
werd dezer  dagen de eerste schroef boot met petroleum-
motor  in Nederland aangevoerd. 

e boot, gebouwd op de scheepswerf van J. -
stein, tc , heeft eene lengte van ruim 9 meter, 
is 2.30 meter  breed en heeft een diepgang van ca.
meter. Zij  is voorzien van eene kleine voorkajuit , en 
wordt gedreven door  een Capitaine's petroleum-motor 
van vier  effectieve paardekrachtcn. 

Bij  genomen vaarproeven op de Elbe is gebleken, dat 
zij  vast op het water  ligt, zeer  gemakkelijk stuurt en 
uit volle vaart, op ca. eene bootslengte, tot stilstand 
kan worden gebracht. e gemiddelde snelheid, welke 
met deze boot bereikt werd op de Elbe, was ca. 31/ , 
meter  per  seconde. 

e petroleum-motor-boot, 1'iicsscvccm genaamd, van 
g naar m verzonden per  s.s. Stoomvaart 

en door  de kraan aan de Willemskade gelicht en weder 
te water  gelaten, wordt in gebruik genomen door  de 
naamloozc vennootschap Viiesscvcem, voornamelijk om 
dienst tc doen tusschen den vasten wal en de aan de 
boeien liggende stoomschepen. 
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t vaartuig voer  na het te water  laten bijna onmid-
dellij k met eigen kracht naar  dc American
Company te Chariois in 12 minuten. 

Volgens de Nieuwe  Courant, waaraan 
wij  dit bericht ontkenen, is de werking der  zeer  be-
knopte machine hoogst gemakkelijk en kan de kracht 
op eenvoudige wijze geregeld «orden. Bij  het stuurrad 
kan dc man aan het roer  dc vierbladige schroef, die 
vooruitwerkt , ontkoppelen en eene tweede schroef voor 
de achteruitslaande beweging in werking stellen. e 
ontkoppeling kan ook geschieden, als uit de hand met 
den helmstok achter  gestuurd wordt. 

t vaartuig luistert uitmuntend naar  het roer  en 
heeft gemiddeld eene vaart gemaakt van acht mijlen 
met een petroleumverbruik van twee liter  per  uur  per 
vier  paarde-krachten der  machine. Van rook of hinder-
lijk e petroleumlucht is niets te bespeuren. Voor  in het 
vaartuig is een petroleum-reservoir, waarin voor  10 
dagen voorraad is om te verbruiken en die langs eene 
pijp naar  de machine loopt. 

. 
P O  Ai 

n de dezer  dagen gehouden algemeene vergadering 
van de j  ter  bevordering van Nijverheid werd 
het voorstel behandeld van directeuren om eene prijs-
vraag uit te schrijven van een nieuw diploma voor  de 
bekroningen dier  maatschappij. Omtrent dit voorstel was 
het advies ingewonnen van dc commissie voor  het -
seum van , en daar  dit behoudens eenige 
opmerkingen omtrent de afmetingen en de redactie, 
alleszins gunstig luidde, werd het voorstel aangenomen. 
n verband met een bemerking van het departement 

n werd besloten een tweeden prij s uit te loven, 
zoodat en eene gouden en eene zilveren medaille zullen 
worden toegekend. Te zijner  tij d hopen wij  het programma 
voor  dezen wedstrijd mede te deelen. 

E T N T . 

n het trapportaal van het m van -
heid te m wordt thans eene zeer  bijzondere ten-
toonstelling gehouden op het gebied der  reclame. 

Eene kleine uitgezochte verzameling Fransche en -
sche plakkaten hangen daar  in bonte mengeling naast 
elkander  en het is eigenaardig de verschillende richtingen 
op te merken, welke de beide genoemde landen op dit 
gebied der  kunst volgen. 

Naast de ernstige, serieus geteckende plakkaten der 
e tentoonstellingen, vinden wij  de luchtige, vroolijke, 

door  humoristische teekening en tintelende kleuren de-
aandacht trekkende composition van den n teeke-
naar  Cheret cn de met landschappen en stadsgezichten 
versierde plakkaten van Eraipont.  let is alsof de nationale 
karakters der  beide volken zich weerspiegelen in hunne-
opvatting van reclame-maken. 

e opening der  tentoonstelling van zilverwerken is op 
verlangen van eenige belangstellenden tot  Augustus 
verdaagd. 

G TE G V A N E 
N S . 

n 18'1™ dezer  wordt, bij  gelegenheid van het vijf -
en-zeventigjarig bestaan der  Vereeniging ter  bevordering 
van dc belangen des Boekhandels, in het Paleis voor 
Volksvlij t eene internationale tentoonstelling geopend, 
die ongetwijfeld de belangstelling van het publiek zal 
trekken. Uit een verslag, aan dc Nieuwe
Courant ontleend, blijk t dat de zaak groot wordt op-
gevat en de deelneming, zoowel door  het buitenland 

als door  het binnenland, aan hooge verwachtingen be-
antwoordt. Overal — in hoofd- en bijzalen — zijn de 
handen aan het werk. r  worden toonbanken ineen-
gezet en met doek overtrokken voor  de uitgebreide 
 inzending van den Ncderlandschcn uitgeversbond , be-
staande uit de meest bekende firma's — er  tegenover 
verrijs t een ruim getimmerte, waarin de uitgeversmaat-
schappij  haar  geïllustreerd maandschrift zal 

; exposeeren, benevens eene keuze uit dc oorspronkelijke 
j  teekeningen en proefstukken der  illustration . n de na-
! bijheid heeft dc firma  Sijthoff een appartement doen 
inrichten om hare uitgaven tc etaleeren. Een en ander 
beslaat de oostzijde van de groote zaal, waar, op het 
tooneel, door  de heeren l-'rederik r  en Co. een 
retrospectieve tentoonstelling wordt gehouden, een over-
zicht gevende der  boek- en plaatdrukkunst van den 
vroegsten tij d tot heden. e zeldzaamste drukken, uit 
de XV e eeuw van Aldurs, .lac. Bedaart, Jac. van Breda, 
Nic. Jenson enz., uit de XVi e eeuw van Cora, Claesz, 
Plantijn , Stephanus e. a., uit de e eeuw van Blaeu, 
Elzevier, de koninklijk e drukkeri j  van k , 
enzoovoorts tot op onze eeuw toe — zullen er  te be-
wonderen zijn, naast voorbeelden van boekversiering 
door  bindwerk, te beginnen bij  de middeleeuwen en 
eindigende bij  hetgeen in de onze merkwaardigs ge-
leverd is. Geheel de westzijde der  groote zaal wordt 
ingericht tot machine-galerij. Uit den aard der  zaak is 
het hier  't buitenland — en met name d — 
dat het leeuwenaandeel der  ruimt e beslaat , trap-
en snelpersen, van allerlei grootte en constructie, zullen 
hier  in werking zijn Aan de firma  Com. g Jr. 
te Amsterdam is opgedragen het leveren en stellen 
van drijfwer k tot het in beweging brengen der  ver-
schillende werktuigen door  electrische beweegkracht. e 
eerste zijzaal aan de tuinzijd e wordt ingeruimd aan de 
plaatdrukkerij , photochemigraphie enz, 

Zullen de e machines ter  tentoonstelling de 
overhand hebben — dc Eranschen zullen vooral door 
hunne uitgaven den luister  der  expositie verhoogen. e 
groote uitgevers te Parijs (Cetxle de la li/nairic)  en de 
Association de la  ontzien moeite noch kosten om 
de eer  van hun land op te houden. Geheel de zijzaal, 
op het Frederiksplein uitziende, wordt door  de firma 
Vos en e Grand op waarlij k smaakvolle wijze ingericht 
voor  de Fransche boekverzameling , die in keurige vitrines 
wordt uitgestald. e wanden worden gereserveerd voor 
prenten en proefafdrukken uit de geïllustreerde tijdschriften . 

Colin, , , , e 
Vasseur, , Ollendorff , Pion enz. enz., de eerste 
uitgevers van Parijs, hebben het beste en fraaiste uit 
hunne magazijnen naar  Amsterdam gezonden. e boven-
galerijen van het paleis  de geheele ruimt e van het 
gebouw wordt door  de expositie gevuld — zijn ter 
beschikking gesteld: 1". van de me ibclnijverheid met 
betrekking tot het boekwezen, o.a. wordt er  een biblio-
theek-betimming geëxposeerd, verder  lessenaars, boeken-
kasten enz ,  voor  de hoogstbelangw ekkende inzending 
van het Genootschap Natnra Aitis  Zij  bestaat 
uit eene uitgebreide collectie handschriften , boeken, grond-
stoffen , schrijfgereedschappen, nog heden ten dage of 
voorheen bij  de volken van den n Archipel in 
gebruik. e waarde dezer  inzending wordt niet weinig 
verhoogd door  de toelichting, de gedeeltelijke vertaling 
der vreemde schrifturen , de aanwijzing van den oorsprong 
en het gebruik der  voorwerpen, die in den catalogus 
bij  elk nommer gevoegd is. Ook heeft de heer  Pleijte, 
de bekwame conservator  van het Ethnographisch m 
van Artis, in eene lezenswaardige inleiding een historisch 
overzicht der  collectie in haar  geheel gegeven. e ver-
zameling telt de volgende afdeelingen: landkaarten, 
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grondstoffen , schrijfgereedschap, brie-venen handschriften 
op bamboe, palmblad, boombast, papier, beschreven 
rotan-reepen, boekbanden 

e Vereeniging ter  bevordering van de belangen tics 
Boekhandels, die met voldoening mag terugzien op het-
geen zij  gedurende haar  75-jari g bestaan ten bate van 
den Nedcrlandschen Boekhandel heeft verricht , kon zeker 
op geen waardiger  wijze haar  drie-vierde eeuwgetij  feeste-
lij k gedenken dan door  de inrichtin g dezer  tentoonstel-
ling, die leerrij k voor  den vakman en uitermate be-
langwekkend voor  den leek zal blijken te zijn. 

X V A N N T 
. 

e Voorzitter  van de Nederlandsche j  ter 
bevordering van Nijverheid, . 1). de , vond bij 
het openen der  115e algemeene vergadering en het daar-
aan verbonden congres gelegenheid de proeven van be-
kwaamheid in het ambacht te bespreken. t programma, 
opgemaakt door  de commissie, die door  de Nederlandsche 

j  ter  bevordering van Nijverheid en de ver-
eeniging A r t i et c te 's-Gravenhage 
benoemd werd en ten doel heeft om, door  het instellen 
van proeven van bekwaamheid, het ambacht te veredelen, 
werd in verschillende nommers van het weekblad der 

j  besproken. Verdeeld over  eenige verschil-
lende ambachten, geeft het programma duidelijk aan 
wat zal gevraagd worden van hen, die een bewijs willen 
erlangen van bekwaamheid als meester  of gezel. Erken-
nende, dat dc ambachten in ons land groote behoefte-
hebben aan verbetering en opheffing uit de sleur, waarin 
veelal gewerkt wordt, wil men langs dezen weg trachten 
het verkrijgen van goed en sierlijk werk, door  bekwame 
handen, te bevorderen. , heeft men gezegd, ja, 
hebben zelfs enkelen met schrik uitgeroepen, dan komen 
wij  weder  tot den tij d der  gilden terug; dien verderfe-
lijkc n tij d van weleer, die nu gelukkig tot liet verledene 
behoort, zal men weder  in het leven trachten terug te-
roepen, dien tij d van bekrompenheid en dwingelandij. 

t zal het geval niet zijn. Wij  willen niet terug op den 
weg van het verledene om ons in alles te schikken 
naar  dat wat vroeger  was. r  wel mag het goed 
zijn , van hetgeen dat achter  ons gelegen is het goede 
over  te nemen en in practij k te brengen; bij  al het 
verderfelijk e en verkeerde, dat vooral in den loop dei-
tijden daaraan kleefde, was er  toch oorspronkelijk zeer 
veel goeds in die oude gilden, zoodat de vergelijking 
van wat de commissie tot veredeling van het ambacht 
beoogt met die gilden , wel verre van af te schrikken , 
zeer  goed en juist kan zijn e Voorzitter  wees erop, 
dat toen in vroegere tijden, met name in de 12e 
en 13e eeuwen, zoowel hierttlandc als overal elders, 
de rechtstoestanden onzeker  w aren, en men in tijden 
van nood slechts hulp en steun kon verwachten van 
eigen kracht, en waar  die maar  al te dikwijl s te kort 
schoot, van de hulp van gelijk- en goedgezinden, daar 
openbaarde zich al spoedig de drang naar  het oprichten 
van vereenigingen, aan vaste bepalingen onderworpen, 
waarbij  men zich kon aansluiten, waar  men in tijden 
van gevaar  persoonlijk hulp aan de medeleden had te 
verleenen, maar  ook daarentegen zeker  was hulp te-
verkrijgen , wanneer  de nood drong en persoon of 
gezin en have gevaar  liepen; een niet te versmaden 
voorrecht in die tijden van willekeur  en overheersching 
door  adel en geestelijkheid. t is duidelijk , dat, 
waar  de behoefte om ziclv te zaam te verbinden ont-
staan was, in de eerste plaats zij  den weg der  ver-
eeniging bewandelen, die door  de beoefening van het 
zelfde handwerk of dezelfde neringen meer  bijzonder 
niet elkaar  in aanraking kwamen en dezelfde belangen 

hadden. Ziedaar  de kiem gelegd voor  het ontstaan der 
gilden. e tij d van het oprichten der  eerste gilden is 
niet met zekerheid te bepalen; volgens enkele geschied-
vorschers zou er  reeds in 1200 een gild van laken-
koopers te t bestaan hebben , wat echter  weder 
door  anderen wordt tegengesproken. Zeker  is het, dat 
in 1277 de wolwerkers in t voorrechten bezaten. 

t wandsnijders- of lakenkoopersgild te t is 
het oudste bekende gild dat bij  name genoemd is, terwij l 
mede in t laatste gedeelte der  derti nde eeuw te Utrecht, 

r  en eenige andere voorname koopsteden, gilden 
werden opgericht. n de noordelijke gewesten, van wat 
nu ons koninkrij k is, waren die gilden ongeveer  op 
dezelfde wijze ingericht cn op dezelfde leest geschoeid. 
Slechts zij , die het poorterrecht eener  plaats bezaten, 
konden in dc te dier  plaatse bestaande gilden worden 
opgenomen. Ten einde zooveel mogelijk zekerheid te 
hebben, dat slechts bekwame mannen tot het gild 
werden toegelaten, was bepaald dat ieder, voordat 
er  van opname onder  tie broeders sprake kon zijn, 
een bepaald aantal, soms vier  of meer, leerjaren 
moest medegemaakt hebben, en, met name in de hand-
werkersgilden , een proefstuk moest hebben vervaardigd, 
ter  keuring en tot genoegen van de overlieden van het 
gild , waarin de leerling wenschte opgenomen te worden , 
en welke proef tot maatstaf kon strekken van de bekwaam-
heid en het doorzicht van den leerling. r  dan ook, 
wanneer  zij  eenmaal in het gild waren opgenomen, had-
den de gilde-broeders het recht om, met uitsluitin g van 
ieder  ander, het handwerk of het bedrij f van het gilde 
uit te oefenen, terwij l zij  tevens zorgden dat ieder  die, 
geen gildebroeder  zijnde, zich verstoutte om het hun toe-
komend werk te doen, naar  het spraakgebruik van die-
tijden beunhaas genoemd, in boete werd geslagen, of 
wel ter  poorte werd uitgezet. e leden van ieder  gild, 
de gilde-broeders, kozen jaarlijk s hunne overlieden of 
dekens, meestal onder  goedkeuring van den stedelijken 
magistraat, ofwel de overlieden werden door  den magi-
straat benoemd op voordracht van dc gilde-broeders. 

e overlieden beheerden de geldmiddelen , en hadden 
het bestuur  over  het gild. 

Zi j  waren het die de broeders tot het houden van ge-
wone en buitengewone vergaderingen, in het gilde-huis, 
bijeenriepen. Behalve bij  de opname in het gild, moesten 
de broeders jaarlijk s eene vastgestelde som, hier  en daar 
jaarzang genaamd, opbrengen. e gelden strekten natuur-
lij k ter  bestrijding van noodzakelijke onkosten, maar  ook 
om in geval van ziekte of gebrek ondersteuning te kunnen 
geven aan de broeders, terwij l ook menigmaal de be-
grafeniskosten voor  rekening van de gildekas kwamen. 
Eindelij k moest de kas het noodige verstrekken voor  tien 
jaarlijkschcn maaltijd, die, te dien tijd e vooral, bij  geen 
gezelschap of vereeniging ontbrak. Ten einde zekerheid 
te verkrijgen voor  hunne instellingen volgens de toen 
heerschende begrippen, had ieder  gild een stichtingsbrief, 
hetzij  door  den graaf of landheer, hetzij  door  den stedelijken 
magistraat uitgegeven en bezegeld. 

n zeer  korte trekken is dit het beeld van wat de gilden 
in de eerste tijden na hun ontstaan waren, toen zij  zonder 
bijoogmerken zich alleen toelegden op het uitoefenen en 
verbeteren van het ambacht. t waren toen werkelijk 
zeer  nuttige en heilzame inrichtingen, die de huns inziens 
onbevoegden weerden en vervolgden bij  de uitoefening van 
het beroep, een uitvloeisel van de begrippen dier  tijden, 
maar  die daarentegen ook nauwlettend zorgden dat 
slechts bekwame nieuwe krachten, die de zaken niet 
achteruit brachten, werden opgenomen. Waren de gilden 
op dien goeden weg blijven doorgaan, behoudens na-
tuurlij k dc wijzigingen, die de veranderde inzichten en 
veranderde tijden medebrachten, en hadden zij  zich 
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.steeds uitsluitend ertoe bepaald om het werk dat zij 
deden zoo goed mogelijk te doen, en dat werk vooruit 
te brengen, dan zouden wij  ook nu nog met die gilden 
en hun weldoordacht en goed uitgevoerd leerlingstelsel, 
hunne proefaflegging, hunne hulpkas ingeval van ziekte 
of nood, ingenomen kunnen zijn, behoudens altij d dc 
wijziging hunner  inrichtin g overeenkomstig dc tegen-
woordige begrippen en inzichten. r  dat heeft zoo 
niet mogen zijn. d in aanzien gestegen, 
zoowel hier  en daar  door  persoonlijken invloed van 
overlieden of gildebroeders, als weer  elders door  de 
macht van hunne rijkdommen, begonnen de gilden zich 
ook buiten hun eigenlijk arbeidsveld te bewegen. n 
de eerste plaats trachtten zij  invloed uit te oefenen op de 
regeering. Waar zij  in dc eerste tijden hunne macht en 
gezag uit handen van de landsregcering of stedelijken 
magistraat ontvingen, die hunne rechten en plichten voor-
schreef, daar  trachtten zij. na verloop van tijd , de geheele 
regeering, vooral der  steden, in hunne handen te krijgen 
en dat deze pogingen lang niet altij d te vergeefs waren 
cn bleven, leert de geschiedenis van Utrecht, waar  de 
gilden gedurende eenigen tijd , telken jare de stedelijke 
regeering benoemden niet alleen, maar  waar  zij  ook 
wisten te verkrijgen, dat niemand het burgerrecht dier 
steden konde bekomen, die niet bij  een of ander  gild 
was ingeschreven. En daar  verder  slechts zij , die in het 
bezit van burgerrechten waren, tot regeeringsbetrek-
kingen konden benoemd worden, zal het wel duidelijk 
zijn , dat zeer  velen , die niets met het ambacht of dc nering 
tc doen hadden, ja, zelfs edelen, zich de opneming in 
een of ander  gild getroostten, omdat zoodoende alleen 
de weg naar  dc begeerde ambten openstond. 

e waren de gilden als bewaarplaatsen van 
bekwaamheid in het ambacht, of geschiktheid voor  het 
bedrijf , veroordeeld, want het zal ieder  duidelijk zijn, 
dat, waar  men de deuren van het gildehuis zoo wijd 
opende, van het vasthouden aan een leertijd en het af-
leggen van een goed proefstuk geen sprake meer  kon 
zijn. n de plaats van bekwaamheid of kunstvaardigheid 
kwam de macht van het gild. n werden bij -
eengebracht, en die schatten hebben ook het hunne 
gedaan om de bezitters te gronde te brengen. Waar in 
den beginne bij  de instelling der  gilden slechts sprake 
was van één maaltijd 'sjaars, dat goede gebruik onzer 
vaderen, waarop de geschillen werden uit den weg 
geruimd en twisten werden afgedronken, daar  komen, bij 
het toenemen van middelen, de slemppartijen en feesten 
hunnen intocht houden. Vele gilden hielden, behalve het 
jaarfeest, ook nog andere zoogenoemde „eerlick e maal-
tyden en collations", waaraan ook soms de vrouwen 
deelnamen ; uitstapjes, in sjeesen, phaetons, of per schuit, 
naar  buiten, waar  de dag in gezelschap van de echtge-
nooten der  broeders in vroolijkhei d werd doorgebracht, 
natuurlij k ten koste, maar  minder  ter  bevordering van 
de ware belangen van het gild, behoorden niet tot de 
zeldzaamheden. Als een voorbeeld uit vele dient, dat in dc 
16e eeuw voor  de leden van het Comansgild te Am-
sterdam een maaltijd moest worden aangerecht, die twee 
dagen duurde en waarvan despijslijst bewaard is gebleven. 

Eenmaal op den weg, boven in korte trekken uiteen-
gezet, gekomen, moest natuurlij k het ingenomen standpunt 
gehandhaafd worden, het kostte wat het wilde. , 
niet te verdedigen, werden gebruikt om te blijven waar 
en wat men was, cn daarmede was dan ook het vonnis 
over  het gildewezen geveld, en het is alleszins begrijpelij k 
en te verdedigen, dat men getracht heeft zich van de 
buitensporigheden der  gilden te ontdoen. Niet door  de 
gilden weder  in hunnen ouden, zuiveren vorm te her-
stellen , dit toch was door  de bandeloosheid cn uitspattingen 
der gildebroeders bijna altij d en overal onmogelijk ge-

worden, maar  door  de gilden eenvoudig op te heffen en 
af te schaffen, nalatende eene zeer  gewettigde, weinig 
verkwikkelijk e herinnering van wat zij  in de laatste twee 
eeuwen van hun bestaan gedaan hadden. 

Waar men nu de pogingen van de  tot 
bevordering van Nijver heul en Arti  ct  t> ia e om het 
ambacht uit het verval, waarin 't is geraakt, op te heffen, 
wil vergelijken met de gilden, zoo doe men dat, in ge-
dachten eeuwen achteruitgaande, bij  het begin en den 
werkelijken bloeitijd van die instellingen; dan is die 
vergelijking juist en zonder  bezwaar  te aanvaarden, liet 
zal dan duidelijk worden dat, evenals toentertijd, zoo 
ook nu, door  deze aflegging van proeven van bekwaamheid 
door  de mannen, die het werk moeten ontwerpen en daarstel-
len, groot nut kan worden gesticht, zoowel door  het achter-
uitbrengen van onbekwaamheid als door  het opwekken 
van lust naar  studie en gezonde ontwikkeling. e com-
missie , die nu tot u komt met de vraag om verdere 
hulp, heeft den eersten stoot gegeven, en waar  zij  voor 
dc oplossing van tal van bezwaren en moeilijkheden, 
aan nieuwe zaken eigen, die zich op haren weg voordoen, 
geplaatst is, mag zij  met voldoening wijzen op dc ver-
blijdende tcekenen, waaronder  b v. ook dc vraag behoort, 
van verschillende kanten gedaan, waar  men de noodige 
kundigheden kan opdoen, die tot het met goed gevolg 
afleggen van eene proef worden gevorderd. e vraag of 
men met deze zaak wel in onzen tij d zoude zijn, kan 
dus achterwege blijven. 

e rede van den Voorzitter  werd met belangstelling 
aangehoord en, na het uitspreken daarvan, ontbrak het 
hem niet aan toejuichingen. 

t leedwezen moet ten slotte melding gemaakt wor-
den van de beslissing, door  de algemeene vergadering 
genomen op een verzoek van wege dc commissie tot 
veredeling van het ambacht, om het subsidie der -
schappij  ad ƒ too voor  dit jaar  te vernieuwen en haar 
bovendien een crediet tc openen van / 500. 

r  het verzoek te laat was ontvangen om aanspraak 
te kunnen maken nog in deze algemeene vergadering 
te worden behandeld, deed de Voorzitter  bij  stemming 
uitmaken, of men ten deze van den regel zou afwijken 
en de Vergadering raadplegen of de door  de wet geo-
pende gelegenheid zou worden aangegrepen. e 
waren echter  */, der  aanwezige stemmen bcnoodigd, 
maar  dc meerderheid verklaarde zich tegen de behande-
ling van het voorstel. Alvorens de uitslag dezer  stem-
ming bekend was gemaakt, had m medegedeeld 
dat het zich vergist had, cn na het bekend worden van 
den uitslag der  stemming, herhaalde het departement zijne 
mededeeling, waarop de Voorzitter  aan de Vergadering 
het voorstel deed om bij  nieuwe stemming uit te maken 
of er  zou worden overgestemd. Toen dit was aangeno-
men ontbrak een halve stem aan de vereischte meerder-
heid van " j , waardoor  het voorstel buiten behandeling 
moest blijven. 

Wi j  hopen dat deze tegenspoed de commissie tot 
veredeling van het ambacht niet zal ontmoedigen. 

E . 
. C r  van waterstaat, handel cn nijverheid, 

brengt ter  kennis van belanghebbenden, dat in den loop der  maand 
Septeml>er  voor  de vervulling der  betrekking van adspirant-ingenieur  van 
's s waterstaat een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben. 

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een voldoend 
examen als civiel-ingenieur  hebben afgelegd aan de Polytechnische school 
te , mits zij  op i Januari e. k. niet ouder  zijn dan  jaar. 

Ter opleiding tot de betrekking van opzichter  tier  telegraphic', kunnen 
na vergelijkend onderzoek iu de maand November  a. s., drie adspirant-
opzichters worden toegelaten op een  van  gulden» 

l>cze asp.-opziehters kunnen na een diensttijd van minstens twee jaren, 
dingen naar  de betrekking van opzichter  der telegraphic tweede klasse, aan 
welke betrekking aanvankelijk eene jaarwedde van,/'  is verlwndeu. 
Aangifte vóór  (Jet a. s. bij  het departement van \V. 11. en N. bij  een 
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Op zegel geschreven verzoek. Voor nadere bijzonderheden zie men de 
Staatscourant n°. 163. 

. liet preadvies van 11. en \V om, ten behoeve van een e 
stichten museum van voorwerpen ter  voorkoming van ongelukken en ziekten in 
fabrieken, het vroeger  scheikundig laboratorium geheel of gedeeltelijk 
kosteloos beschikbaar  te stellen en eene subsidie van  per jaar  voor 
dat museum uit te trekken, ondervond bij  eenige leden van den <ïeineente 
raad bestrijding en werd door . J. . Cuijpers ernstig
Ten slotte werd het voorstel in tweeën gesplitst en in stemming gebracht, 
waarbij  het kosteloos beschikbaar  stellen van het  goed-
gekeurd cn de subsidie met  tegen  stemmen afgestemd. 

. e Vereeniging t en Vriendschap"  zal op 
Zondag  en g  dezer, van 's morgens  tot 's middags 
 uren, in de Academie aan de Coolvest ter  bezichtiging stellen: <i. de 

antwoorden, ingekomen op de door  deze Vereeniging uitgeschreven prijs-
vragen, en b. de voornaamste antwoorden op de in  uitgeschreven 
prijsvragen van het Genootschap „Architectur a et Amicitia"' . 

Een bezoek aan deze inderdaad belangrijke tentoonstelling, waarop 
men vrijen toegang beeft, wordt ten zeerste aanbevolen. 

. Ter  bestrijding van de kosten, vallende op het instellen 
van den cursus voor  handwerkslieden, welke zich willen bekwamen voor 
de proeven van bekwaamheid als gezel in eenig vak, is door  het depar-
tement t der j  tot nut van 't algemeen, een subsidie 
van f  verleend. t dit subsidie en dat van Votksondemnjs is het 
benoodigdc bedrag ten halve gedekt, terwij l men gegronde verwachting 
heeft, dat het dagelijksch bestuur  dezer  gemeente ten behoeve van den 
cursus een gemeentelokaal zal beschikbaar  stellen. 

— e tweede aflevering van Onze betimmeringen, naar  het g 
doittch voor  Nederland bewerkt en vermeerderd door  V. . Berghuis , is 
verschenen. Behalve het vervolg van hoofdstuk , het gereedschap, be-
vat deze aflevering hoofdstuk , de houtverbindingen en het begin van 
hoofdstuk , handelende over  houten bevloering. 

. e Gemeenteraad heeft na eene geheime zitting van twee 
uren den heer . E. C. , gemeentearchitect, eervol ontslag verleend 
met  Aug. „met voorbehoud van alle rechten, die de gemeente tegen-
over  den architect mocht kunnen doen gelden." e clausule geldt 
natuurlij k de nog steeds aanhangige quaestie over  de bijrekening 
van de stadszaal (ƒ  boven de  die nog altoos in onder-
zoek is. 

. n Ssten Juli 1.1. had alhier  een vergadering plaats van 
belanghebbenden, waarin is besloten lot tic oprichting van „d c N'eder-
Undsche Aanneming-maatschappij  eene naamlooze vennootschap, die 
hierterslede gevestigd zal worden, 

liet doel der  vennootschap is: 
lo. t aannemen cn uitvoeren van werken op het  van water-, 

burgerlijke - en vestingbouwkunde, enz., zoowel bij  contracten van openbare 
aanbesteding als onderhands aan te nemen. 

20 liet drijven van handel in zaken uit het sub a voortvloeiende. 
1 e vergadering werd hel ontwerp der  statuten behandeld cn be-

sloten'dit aan de e goedkeuring te onderwerpen. Voorts werden 
de commissarissen en de directeur  benoemd en voor  een belangrijk be-
drag in het maatschappelijk kapitaal van honderdduizend gulden inge-
schreven. 

Belangstellenden en zij, die nog in de tweede helft van het maat-
schappelijk kapitaal zouden wenschen deel te nemen, kunnen zich tot het 
bekomen van inlichtingen wenden tot den heer  C. J. C. k te 

. 

. Woensdag j . 1. is eene deputatie uit het bestuur  van de 
j  tot bevordering der  bouwkunst, bestaande uit de heeren 

C. , Jacob 1'. r  en C. T. J. - , door . . 
de s op Soestdijk in particulier e audiëntie ontvangen, 
ter  aanbieding van het album met photographieen naar  uitgevoerde bouw-
werken van de leden der , uitgegeven ter  gelegenheid van 
haar  vijftigjari g bestaan en waarvan de opdracht door . . werd 
aanvaard. 

. 
— Bij  kon. besluit is aan . |. Brusse, opzichter 

van den rijkswaterstaat le kl., een pensioen ver-
leend van

Tot directeur  der  gemeente gasfabriek te 
l is benoemd de heer . 11. van der 

Werf, adjunct-directeur  aan de gasfabriek te -
versum. 

— Bij  kon. liesluit van  Juli j . 1., zijn l>e-
noemd tot opzichter  der  telegraphic van de lste 
klasse J. , 1\ J. . . E. van Erkel 
en G. Schild, allen thans opzichter  der  klasse. 

! E N . 
Ondertrouwd : 

B A . , 
Leeraar  en de

EN 

A . P. G. . 
's . 1*  Juli 1892. 

. 
up  26 Juli  «. des namiddags om 
drie uur. in liet liutel , in de 
Nieutvstraat te . van : 

t bouwen van een d WOON-
, nabij de e l 

te , voo  den hee Jules van 
t . 

Bestek en teekeningen zulleu ter  visie liegen in 
boveugrnoriiid lintel en in liet l  ZON '. 
aan dc Groote t te , van af g 
1'J Juli a. s. Aanwijzing op liet bouwterrein deu 
dag van aanbesteding, den namiddags 0111 een uur. 
Gedrukte bestekken ad ƒ0.80 per  exemplaar  en 
dito teukeuingen ud ƒ8 per  stel vau 'i stuks, ziju 
van af lil Juli a. s. a\. franco aanvrage te ver 
krijgeu teu kantore van omhTgeteekemlc. 

S. .1. .  Bllzn., 
, « Juli . Architect. 

T E .
!  1 O voor  /25 — 
' en '9  1SÜ0 tuur  ƒ 5.— 

beïdeu ongebruikt. 
Franco brieven lett. . bureau „Of/merker'. 

F * a Ö * 

'T. 3 8 « t. 

J <fc 
S 5 J a*

*  8 CS Jj 

ËJü iÉ i É 
0|#W4 

lm  om direct in dienat tc treden 

om geduremlc .'i maanden werkzaam te zijn hij  de 
uitvoering van herstellingen aan kademuren en 
bruggen. Salaris ƒ50 per maand. Zieh te tervoegeu 
schriftelijk vóór lil Juli a. met vermelding ven 
vroegere werkzaamheden, hij  deu -

T te

g tegen ongelukken 
i'ericht aan fabrikanten aannemers en allen 

die werklieden in dienst hebben. 

e Xederlandsehe Tenalgias tot voorko-
minc van ongelukken in fabrieken en werk-
plaatsen verschut! o|i bepaalde voorwaarden 20 
percent reductie op de verzekeringspremieu legeu 
ongelukken. n adresscere zich daartoe aau den 
waariieiiiendeu Secretaris der Vercenigiug, dcu r 
1'. \ f N . v. g Stiruinstraat 3, s 

. 

De Voorzitter der Vereeniging: 

 J . . . 

e n -
. 

lip  Hen t.Y Jul i . des 
middags teu half twee ure {Greenwichtijd} zul in 
het lokaal naast de wachtkamer e klasse ingang 
Vestibule van liet Centraal n tc 

 worden aaubesteed : 
Volgens bestek N". 495. 

{Voor rekening tan den Staat der
met -l tcekeuingeu : 

t venichten van eenige n tot 
wijziging en voltooiing van het Cen-
ttaai stationsgebouw te . 

g / 21000. 
Volgeus bestek X". 630. 

t n van de n op 
de n en het n 
van s en stootbalken in 
de locomotievenloodsen op de stations 

, , -
t . n en -

wijk met e . 
: l 1 / 7520, l 

 / 2180 
c bestekken ziju tegen betaling van ft. roof 

bestek N". 4115 cu vau ƒ 1 . - voor  bestek V. 580, 
verkrijgbaar  van den n Juli as. af, uau het 
Oentr&al Administratiegebouw der j  aan 
het k tc  bij  deu Portier, of 
op franco aanvraag, niet toezending van hel bedrag, 
aan het bureau Weg eu Werken, r  154. 

c dag der aauwgzing is iu de bestekken vermeld. 
e Administrateur . 

, van Nluul of van t worden siuds 18110 onder 
 garantie gelererd door  den uitvinder  cu fabrikaat 

, - r - - , - , Hem.rhetd. 
'ieneranl Agent voor  en  1. T Jr.,
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g ,

maken mogelijk eene spoedig* daarwtelltng van Plafonds, lichte Scheidsmuren, tussclien-
vloercn. g etc. 

 oartreftrtijkr  van n cn vochtige muren. Onbrandbaar, 
Vcrtegenwoonliircrs voor : . A . B. Y Sc Oo,,

 W . N - < J o i t c l n . 

dPlnfonds, Separatiemuren, "Ventiiatiekokers . 
Onbrandbaar. . 

, Attesten, Prospectus gratis. 

e Fabriek VAN 
A 8-, 
-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaar*, e i ». 

d n

E , 
de schoonste, beste en g-oedkoopste Ver f voor 

- en , is alleen  bij 
G. . S &* Co., Amsterdam. 

"Verfwaren , silicaat, enz enz. 

, half , zachte, 
uit de eenipe in die steensoort bestaande groeven 
van E JJE Y (faun). 

Eenige  voo
d 

e 4a P r n g r c » 35. 

. & J. , 
N VAN 

mmm E N

op de t ^ le Amsterdam 
bekroond met 

 l (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 

. 

, d 
Opgericht 1858. 

a Aimtcrda m 1893. 

n en Complete Gebouwen 
van gegil Tin d gegidd ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt ilourden Generaal- Agent 
vuor  Nederland en

T. G. T J r . Amsterdam. 

g tegen bedeit. 
. 

. , 
1 

levert [.askluaigekyaniseerd rot enzwamvrfl) 
i rk i ' i i , , 

, , 

, ent. enz. 

t 409 

VOOB 
j Stoom-, Ons-, -

en Waterkracht. 
VOO t (2) 

 Um,
N 25. 

 onxr getllttitreerde bro-
rhure en refereittieliftt. 
 dan 200  in  mi geplaatst. 

A , 
T ozi  11 coar  riiplii e 

e ondergeteckende vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Pliotoll f , bijzoude1" 
geschikt voor  de reproductie van Plan*. Teeke-
ningeii enz. vau 1111. Architecten er. bouwkun-
digen; op die voor  l*liotnzini-o£rap!ii t- voorde 
reproductie van Pluir n cu fl.ravtires. ook van 
Teekenlnejen voor  Boekwerken enz. ten dienste vai. 

. Uitgevers en op zijne j  |ic-lni  < n tug 
voor  1111. , .illcs tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

(jr. J. . 

E mmiSl 
vau werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  dc 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere tc geven 
teckcuing. 

Teiren betaling.van ƒ2. - zullen franco worden 
toegezonden : 
te. Catalogue vnnornamentenin lood 

eu zink. 
2e. „  ,, voor  gesmeed-ijzeren trap-

balueters eu baluster» 
met zinken ornamen'. 

3e voor jalousiekappen. 
j  bestellingen van minstens f30.— worden 

de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. . 

, 
i 99. 

n van t en Wandtegels. 
Vraag dessins enz 

. P. JAJNSE, 

A T  STE 4 , 
levert alle , spceianl 
Zwecdsoh cn Noordsrh (iraniet, ruw. behakt, 
ire|iiolilocri l eu «polijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Waterkeeringen, -
stoonon Voetstukken voor Standbeel-
den, Grafmonumenten. Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren , Naamplaten, 
etc. ete. 

 Agent voor Nederland en
V A N  &  eigenaars van 

Granietgrocvcn tc , , -
m:i,T, . en Winno. 

, Zaag en , 
;c T cn . 

welke reeds tal vau Grnnietwerkcn bier  tc lande 
cn in dc n geleverd cn in bewerking hebben. 
Ter drukkeri j  der Vennootschap t Vaderland" 

E G N ° . 30. , 23 Juli 1892. 

S a C » . v t B 5 i S j 

r  V. W VAN T JGs, 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad cn advertentien 

u van De Opmerker, Van Speijkstaaat . 's-ffage. 

Üure.iü der d act ie van Architectura et Amicitia \. ( \ V. \'< > 11.. 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e hetretlci.de. te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wit tic Administratie van het GenuoNchap betreft, aan den 
. American . te Amsterdam. 

.
T ƒ  per  maanden of wel. bij  vooruitbetaling en 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland (de landen der 
 Postunie) f  en i f S , beitien l>ij  vooruitbetaling. 

N a>l  cent voor  eiken regel plaat-ruimte eu
cent vuur  een bewijsno miner, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E . bij  enntante betaling atl  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van J Opmerker te 
's-Hage en bij  den t . <i.  OZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N VA N T . 

Aan heeren deelnemers aan de Genootschapsexcursie 
naar n , op Zondag 7 Aug. a. s , wordt bekend 
gemaakt, dat het ttur  van vertrek is bepaald op lialf-
negen preeies. e ligplaats van de stoomboot, die de 
deelnemers zal overbrengen, zal de volgende week worden 
bekend gemaakt, alwaar de tochtgenooten zich op het 
aangegeven uur  zullen verzamelen. Ook de terugtocht 
zal tegen negen uren dê  avonds per  stoomboot plaats 
hebben. e kosten, aan deze excursie verbonden, worden 
geraamd op pl.  / 7.50 per  hoofd (het diner  ingeslo-
ten, echter  zonder  wijn). n leden, die aan genoem-
de excursie wenschen deel te nemen, wordt verzocht 
hiervan den , American-hotel te Amster-
Sterdam, in kennis te willen stellen. e vereeniging 
„Architectura "  te 's-Gravenhage zal zich te n bij 
hu-t Genootschap aansluiten. 

Namens het bestuur , 
 \e-Secretatis, 
C. VV. . 

(A. et A.) E . 

n het nommer \'an den lö"  Apri l namjn we een stukje 
over uit het tijdschrif t „Nederland" , waarin opgekomen 
werd tegen de oppervlakkig afbrekende wijze, waarmede 
nieuwsblad-verslaggevers tegen Cuypers' stijl uitvaren 
„nie t woorden en meeningen, die zij  in vertrouwelij k 
verkeer  van jeugdige bouwmeester-, hebben vernomen en 
geenszins door  studie of persoonlijke nagedachte zich 
hebben verworven". 

n den laatsten tij d hadtien velen herhaaldelijk gelegen-
heid zieh daaraan opnieuw te ergeren. Sedert nl. in het 
Amsterdammer Weekblad de rubriek „Plastische kunst" 
geregeld door den heer  E. W. s gevuld wordt, is 
deze soort litteratuu r met een apostel verrijkt , zooals 
Nederland nog nooit heeft zien opstaan, 'n apostel vol 
gloeiende verontwaardiging over de richting , die ge-
meenlijk „d e officiëele bouwstijl"  genoemd wordt en 
in welker  uitingen hij  niets ziet dan ultramontaansch 
fanatisme ! (>nder  „plastische kunst"  moet men blijkbaar 
verstaan de kunst, om op de hardnekkigste wijze alles 

e e Tan a ct Amiciti a stelt zich alleen t 

af te breken , wat maar  op middeneeuwsch gelijkt , omdat 
alléén . Cuypers en het zwarte spook der s 
hunne vormen uit die periode onleenen. l ons sterk 
makend, dat de heer s niet het geringste begrip 
heeft van het schoon der , .slaat hij  tel-
kens als een losgelaten duiveltje op het aambeeld zijner 
ongemotiveerde middeleeuwen-verachting, wanneer hij 
hier of daar een rijkshand beschermend over een ruïne 
ziet uitsteken. 

Sprekende over de kapel op het Valkhof streelt het 
 dat de Commissie voor  geschiedenis en kunst te 

Nijmegen naar een buitenlandsch architect i> gegaan om 
diens advies in te winnen over  cvcntueclc restauratie. 

t advies luidt : niet te restaureeren. „Slechts nood-
zakelijke herstellingen, om verder  verval tegen te gaan, 
zouden aangebracht mogen worden. En de Commissie 
besloot dezen raad niet in den wind te slaan". Alsmede 
deeling onder de rubriek „Plastische kunst"  is dit nog al 
raisonnabel, want. niet waar?  kapel heeft relief, is 
dus plastisch, behoort dus onder  deze rubriek . 

r  nu komt eene beschouwing : 
n we eens onderstellen, dat de Commissie in 

plaats van zieh tot dezen buitenlander  te wenden, („inplaat s 
van"  sic P de Nederlandsche regeering om advies gevraagd 
had"  (dwaasheid, dergelijke adviezen vraagt men nooit 
aan de regeering), „dan ware de kapel reddeloos verloren 
geweest"  (bom!). Zonder  bezwaar zou ze dan in den een 
of anderen middeleeuwschen bouwstijl h of 
Flamboyant of... Byzantijnsch?, misschien ook wel 
„styl e Empire" ) weer  opgebouwd worden, en als ver-
valschte oudheid zou de kapel een eereplaats innemen 
in de groote reeks verval.-.chte monumenten' (groote 
reeks, groote woorden), die ons land van Noord tot 
Zuid al bezorgd zijn. (Nu geraakt de plastische schrijver 
geheel in de war; want doelende op oude monumenten, 
spreekt hij  nu over de laatste „officiëele"  gebouwen, 
die hem met hun netwerk van lisenen het oog ver-
duisteren). r  commissie komt de innige dank (ach, 
hoe innig) toe van allen, die het wel meenen (ik ben 
„allen "  en „allen"  ben ik en die niet mét „allen"  is, 
is niets), „met het behoud van wat in ons kleine 
is overgebleven, zoowel om het behoud van 

l(jk roofden inhoud Tan stukkeu, gewaarmerkt met de iuiüAöl Aièti . 

http://hetretlci.de
http://NuMMi.ii
file:///e-Secretatis


242 . 23 Juli 1892. 

in 't bijzonder, als vooral, (hip, hip) cn dit is van 
zéér groote (hip) betcekenis, omdat zij  hier  voorgegaan 
is in het zelfstandig optreden (hoerah!). Van Nijmegen 
begint de victorie!! hip, hip, hip, hoerah!! 

(Wordt vervolgd.) 

G V A N  EN 
E N T E . 

(A. et A.) Bij  gelegenheid van het 75jarig bestaan 
der Vereeniging ter  bevordering van de belangen des 
boekhandels, werd g j.1. in het Paleis voor 
Volksvlij t eene tentoonstelling geopend van boekhandel 
en aanverwante vakken. 

c officieele opening zal eigenlijk 1 Augustus plaats 
hebben, maar  aangezien juist datgene, wat voor het 
groote publiek aantrekkelijkheid bezit, 11. 1. de machi-
nerieën , in het zeldzame geval verkeeren van het eerst 
gereed te zijn, is de toegang voor  bezoekers reeds nu 
opengesteld cn kan men een overzicht verkrijgen van 
het geheel. 

Voorloopig is hiervan nog weinig bijzonders te ver-
melden ; later, als de decorateurs gereed zijn, hopen 
we aanleiding te vinden tot nadere beschouwingen. 

Voor het diploma, dat den bekroonden inzenders zal 
worden uitgereikt, is door het bestuur der  Vereeniging 
een besloten prijsvraag uitgeschreven, waartoe een 
twaalftal uitnoodigingen, meest aan schilders, zijn gedaan. 

e ingezonden schetsontwerpen zijn op de galerij 
geëxposeerd , in afwachting van een bezoek der  jury . 

e bestaat uit de heeren Allebé en , hoog-
leeraren aan de Academie van beeldende kunsten en 
den architect . 1'. J. . Cuypers, en zal in den loop 
der volgende week hare taak aanvaarden Naar het 
bekroonde schetsontwerp, moet de vervaardiger  hiervan 
eene penteekening maken, geschikt voor  photolithogra-
phische reproductie. 

e laatste bepaling schijnt voor  sommige ontwerpen 
wel wat bezwarend, wijl ze, als penteekening behandeld, 
heel wat anders te zien zullen geven dan nu als potlood-, 
penseel- of krijtschets en hoewel de jur y met de noodige 
onbevangenheid zal oordeelen, moet de ongelijksoortige 
wijze van behandeling der  ontwerpen hare taak wel 
eenigszins bemoeid ijken. 

T . 

n  Opmaker van 12 r  1891 deelden wij 
den inhoud mede van het adres, waarin de heer C. T. 

r  den Gemeenteraad van n verzocht hem 
concessie te verleenen voor de toepassing van zijn stelsel 
in die gemeente. Nadat de gemeentearchitect, de heer 

, op dit verzoek gunstig geadviseerd had, werd 
het adres in handen gesteld van het Pestuur der  Ver-
eeniging tot bevordering der  volksgezondheid aldaar, 
welk lichaam in onderstaand schrijven aan Burg. en Weth. 
een geheel ander  advies geeft. 

„Naar aanleiding van uw schrijven van den 23" Febr. 1.1 
n" . 171 , onderwerp: , heeft het Pestuur 
der Vereeniging tot bevordering der  volksgezondheid te 

, de eer  u zijnen dank'te betuigen voor de hem i bodem en 
geboden gelegenheid omtrent deze voor  onze gemeente 
zoo gewichtige quaestie, zijn officieel gevraagd advies 
te geven. 

„Nadat uw schrijven met bijlage bij  de leden ter  be-
studeering was rondgezonden, heeft het Pestuur  ver-
gaderd ten einde daarover van gedachten te wisselen. 
Al s resultaat zijner  beraadslagingen heeft het thans de-
eer u te adviseeren den d onzer  gemeente af te 1 
raden gunstig te beschikken op de aanvrage van den i 

heer . t zij  ons vergund dit advies nader toe 
te lichten. 

„Wanneer een gemeente met een maatschappij  een 
contract sluit, waarbij  wordt overeengekomen, dat de 
maatschappij  aan de gemeente tegen geldelijke vergoeding 
bepaalde diensten zal bewijzen, is natuurlij k winstbejag 
het hoofddoel der  maatschappij. n vele gevallen kan 
echter  door een behoorlijk opgemaakt contract worden 
verkregen, dat dc belangen van gemeente en maat-
schappij  samengaan. Of dit nu mogelijk is, waar het 
geldt de verwijderin g en verwerking van menschelijke 
fecaliën, betwijfelen wij  ten sterkste. 

„Wanneer, op welke wijze dan ook, fecaliën van vele 
duizendc menschen op één plaats zijn bijeengebracht, 
rijs t de groote vraag: wat er  nu verder met deze steeds, 
aangroeiende stinkende massa moet gedaan worden. 
Sommigen zijn van meening, dat men er  met voordeel 
poudrette of ammonium-sulfaat uit kan vervaardigen, 
terwij l ti7/ van oordcel zijn, dat dergelijke producten, 
leauncer (illc onkosten der vervaardiging in tekening looiden 
gebracht, meer  zullen kosten dan zij  op de marktwaard 
zijn. Zeer  leerzaam is ten dezen opzichte de ervaring in 

n opgedaan. Algemeen is bekend dat , een 
stad met een bevolking als van geheel Nederland, al 
zijn vuil (fecaliën, huis- en fabriekafval, straatvuil, enz.) 
wegspoelt langs twee groote cloaken, die aan den 
rechter  en linker  Thecms-oever  stroomafwaarts loopen. 
Aan het einde der  cloaken zijn stations, waar in on-
deraardsche kelders met behulp van chemische middelen-
alles wat neergeslagen kan worden, wordt neergeslagen. 

t heldere water  wordt in de Theems gelaten en de 
neerslag overgevoerd in schepen, die zich naar de 
Theems-monding begeven en daar hun inhoud in het 
water  storten. 

e wijze van handelen wordt gevolgd als verreweg 
tle minst kostbare, nadat men met alle hulpmiddelen 
 die der  Engelsche industrie ten dienste staan, uit het 
bezinksel mestkoeken had vervaardigd. Wat nu technisch 
wél, maar  financieel niet kan, als Engelschcn cp groote 
schaal werken, zal volgens onze overtuiging, op een schaal 
van één op honderd naar n overgebracht, geen 
betere resultaten opleveren. e j  zal finan-
cieel het best af zijn, als zij  weinig fecaliën verzamelt 
en omgekeerd zal , dat de onkosten draagt, niet 
geholpen zijn als het vuil niet overal en volledig wordt 
verwijderd . m zouden wij  raden dat, 

als besloten wordt in geheel  het
iu te voeren, dan ook dc gemeente zelve de exploitatie 
in handen moet nemen. 
e vraag rijst dan of wij  vrijhei d vinden op maat-

regelen aan te dringen, om daartoe over te gaan. 
„O m tot een antwoord te geraken, denken wij  ons. 

een toestand, waarin het , zooals het thans 
wordt voorgesteld, over  geheel n in volle werking 
is. Welk verschil zou er  dan zijn met dien waarin wij 
thans verkeeren? t verschil: dat onze fecaliën niet 
meer  voor een groot deel (misschien wel voor het 
grootste deel) in den bodem en voor het overige deel 
in de grachten terechtkomen. t vuil , nu in den 
bodem aanwezig, blijf t echter  in dien bodem, terwij l 

lachten bij  voortdurin g verontreinigd worden 
met massa's vuil , afkomstig van de straten, uit de 
huizen, uit varkenskotten en last not least uit fabrieken. 
Al s men deze massa's kon vergelijken met hetgeen 

s inwoners gezamenlijk aan fecaliën prodticeeren, 
zou men tot het besluit komen, dat er  door  het -
stelsel slechts voor een klein deel verbetering was ge-
komen en dat een behoorlijke rioleering van n dan 
evenals nu onmisbaar is. 

„Wanneer  hygiënische maatregelen worden beraamd, 
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dient men rekening te houden met hetgeen mogelijk is. 
Elk ziet in dat wij  den vervuilden bodem niet schoon 
kunnen maken, tenzij  men de geheele stad wilde afbre-
ken en vele meters diep den bodem ging uitgraven en 
wegbrengen, om daarna alles met zuivere specie aan te 
plempen en daarop een nieuw n te bouwen. Wij 
zullen wel doen het vuil in onzen bodem te laten waar 
het is, hetgeen, voor  zooverre men thans over  dergelijke 
zaken kan oordeelen, uit een hygiënisch oogpunt ook 

s geen bezwaar  maakt, mits er  zoo min mogelijk in 
geroerd worde t van zelf wordt nagelaten) en men 
geen water  uit den bodem meer  gebruike als drinkwater 
voor den mensch; een eisch waaraan reeds voldaan 
wordt, sedert onze voortreffelijk e duinwaterleiding onbe-
smet en onverdacht water  binnen het bereik van den 
armste gebracht heeft. 

„Za l men dan zeggen dat de hygiënische toestand van 
n zoo hopeloos slecht is, dat men geen kans ziet, 

zelfs niet door het brengen van groote financieele offers 
en door  toepassing van hetgeen wetenschap en techniek 

r  beschikking stellen, verbetering tc verkrijgen? 
n geenen deele ! n de eerste plaats is de gezond-

heidstoestand , hoewel voor  verbetering vatbaar, niet 
meer zoo slecht als hij  in vroeger  jaren, d. w. z. vóór 
het in werking zijn der  duinwaterleiding was. Toen onze 
vereeniging in 1873 in haar  adres aandrong op volledige 

g van het , d. w. z. niet enkel afvoer 
van fecaliën , maar  volledige afvoer  van alle vuil, leverde 
de bevolking van n een groot contingent zieken en 
dooden aan tcbris typhoïdea, het gevolg van infectie 
door  drinkwater , dat kiemen dier  ziekte bevatte. n 
is nu juist door de duinwaterleiding groote verbetering 
gekomen. 

„Wi l men over  den gezondheidstoestand oordeelen, dan 
heeft men noodig te kennen twee zaken, die gemeenlijk 
worden aangeduid met de namen: mortaliteit en mor-
biliteit . e mortaliteit van n is bekend en thans 
niet ongunstig ; de morbilitei t laat zich niet onder  cijfers 
brengen. t veiligst is in dezen de ervaring der  medici 
te hulp te roepen. Welnu, alle medici zullen u zeggen, 
dat de bevolking van n een belangrijk verlies lijd t 
aan levenslust en werkkracht ten gevolge van chronische 
malaria. 

„Sedert de vroegste tijden weet men, dat een moeras-
sige bodem en stilstaand water, maar  vooral het wroeten 
in dien bodem de gevallen van malaria doen toenemen 
en verergeren. Nu kan niemand verzekeren, dat het 
mogelijk zou zijn om n vri j  van malaria te maken, 
maar wat wel mogelijk schijnt, is den hygiënischen toe-
stand hier  aanzienlijk te verbeteren. 

„Wi j  zijn van oordeel dat men hoe eer  hoe beter  moet 
ontwerpen: een behoorlijk stelsel van rioleering voor 

, dat men grachten, die voor de scheepvaart ge-
mist kunnen worden en die stilstaand, vervuild water 
inhouden , moet dempen of overwelven, dat men in over-
leg met en met behulp vim het Waterschap van -
land moet trachten in de te behouden grachten meer-
deren aanvoer van versch en meerderen afvoer van be-
dorven water  te krijgen. 1 )e verbinding met de zee is er 
en een machtig stoomwerktuig staat gereed om hulp te 
bieden. n men tevens huiseigenaren verplichten zelve 
verbetering aan te brengen, des te beter. 

„Wi j  merken verder nog op, dat als een behoorlijk 
rioolstelsel voor  geheel n is vastgesteld, men de 
uitvoering van het werk. bij  gedeelten zou kunnen doen 
plaats hebben. 

„Te n slotte herhalen wij  dat de hier  genoemde ver-
beteringen even noodig blijven, al ware het -
stelsel , zooals het thans wordt voorgesteld, over  geheel 

n in werking. m zouden wij  dan ook raden 

het antwoord op de vraag: of de fecaliën afzonderlijk 
volgens de thans voorgestelde r  zullen 
verwijderd worden te verdagen, tot dat n behoor-
lij k geriolcerd is en wij  van de meest stinkende grach-
ten verlost zijn. Plijk t dan nog het l voor 
afzonderlijken afvoer van fecaliën noodig, zoo zal de 
Gemeente het in eigen exploitatie moeten nemen en zal 
het voordeel verkregen worden , dat n tij d gewon-
nen heeft en niet voor de geheele wereld de kosten van 
dure proefnemingen heeft te betalen. 

Voor het Bestuur der Vereeniging tot Bevor-
dering der Volksgezondheid: 

. . C V , 

/ 'oorzitter. 

J . G . V A X , 

Secretaris." 

e gemeente-architect, wien bovenstaand rapport om 
bericht in handen werd gesteld, deelt in het aan burge-
meester  en wethouders uitgebracht advies mede, dat het 
tegenwoordig bestuur van de Vereeniging voor  de volks-
gezondheid eene andere meening is toegedaan dan het 
vroegere, maar dat hij  niet overtuigd is dat zijn advies 
ten gunste van het stelsel onjuist zou wezen; integendeel, 
nu hij  gedwongen werd nogmaals de argumenten pro 
en contra te wegen, versterkte zich de overtuiging, dat 
de adviezen, in 1873 en 1874 door dc Vereeniging uit-
gebracht, hun waarde nog niet verloren hebben. 

e conclusiën der  gezondheidscommissie zijn nu: 
a. dat een afvoerstelsel, dat alle vuil wegvoert, de 

voorkeur  verdient boven het , dat niet vol-
doende in volledigen afvoer zou voorzien ; 

b. dat, mocht het l voor n worden 
toegepast, aanleg en exploitatie van gemeentewege de 
voorkeur  zouden verdienen, boven uitgave van een con-
cessie aan eene maatschappij. 

Nu zal niemand aan de gezondheidscommissie willen 
betwisten dat afvoer van alle vuil eener  stad beter  is 
dan van een deel. e vraag is echter: is de meest ge-
wenschte toestand te bereiken? is die te betalen? is het 
meerdere dat verkregen wordt de offers waard? 

e heer l brengt in het midden, dat hij  slechts 
kan gissen op welke wijze het nieuw rioolstelsel zal ont-
worpen worden. Twee zeer  verschillende inrichtingen 
dringen zich op den voorgrond: 1" aanleg van een be-
hoorlij k geconstrueerd rioolnet, afvoerende op de grach-
ten met daaraan verbonden krachtdadige waterverversching, 
2° een spoelrioolstelsel met chemische zuivering en weg-
voering van het neergeslagen vuil. Waarschijnlij k zal 
het tweede bedoeld worden; de ingenomenheid met 
het e rioolstelsel doet dit vermoeden En dan 
rijst de vraag of de commissie zich wel rekenschap heeft 
gegeven van den tijd , voor het maken en het uitvoeren 
van een dergelijk rioolplan benoodigd, en van de daar-
aan verbonden kosjeri, zoo van aanleg als exploitatie. 

Toen de concessie-aanvrage van den heer 1 -iernur  den 
gemeente-architect werd in handen gesteld, bepaalde hij 
zich tot het pneumatische stelsel, waarvan de doorvoering 
sinds 1S71 gewenscht werd; daarbij  kwam dat sedert 
1869 niet meer  over het spoelstelsel gerept'  werd cn het 
tonnenstelsel veroordeeld was, terwij l ook door B. 
en W. in de gemeenteverslagen tic wenschelijkheid 
van uitbreidin g van het l betoogd werd. 
Nu echter  de gezondheids-commissie van heden een 
andere meening is toegedaan dan die van 1873011 1874 en 
zich daarbij  beroept op het stelsel van , moet 
erop gewezen worden, dat evenveel voorbeelden voor als 
tegen een dergelijk rioolstelsel zijn aan te voeren, om de 
zeer  eenvoudige reden dat ieder  rioolstelsel slechts bij 
bepaalde toestanden aanbeveling verdient. 
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Nu zijn die voor n en n zeer  verschillend. 
n laatstgenoemde plaats zou de aanleg meer  bezwaren 

ondervinden en de exploitatie duurder  zijn dan te : 
' . Wat den aanleg betreft: n n heeft men 

hoogteverschil (verhang) in de straten, te n nagenoeg 
niet; in n is men in veel gunstiger  positie wat het 
grondwater  betreft; te n zouden de vele grachten, 
welke toch niet alle kunnen worden gedempt, tot groote 
moeilijkheden bij  de kruisingen met het rioolnet aanleiding 
geven. 

2". Wat de exploitatie betreft. r  het gebrek aan 
verhang moet kunstmatig voor  voldoende doorspoeling 
gezorgd worden ; het chemisch gezuiverde water  kan te 

n loozen op de Theems, waar  tengevolge van eb 
en vloed een sterke stroom gaat, terwij l men in n 
zou nu leten loozen op een boezem, waarover men niets 
te zeggen heeft en waarop van beduidenden stroom geen 
sprake is; te n kan men het vaste vuil op weinig 
kostbare wijze naar zee brengen, terwij l men te n 
met de wegvoering zeer  verlegen zou zijn 

e laatste omstandigheden zouden niet slechts de 
moeilijkheden en kosten der  exploitatie doen stijgen, ook 
de gebreken van het stelsel zouden zich doen gevoelen. 
n weerwil van de zorgvuldige behandeling der  afvoer-
stoffen en de gunstige plaatselijke (imstandigheden, geeft het 
stelsel te n aanleiding tot ernstige klachten van de 
plaatsen, die in de nabijheid liggen van den mond der 
sewers. Ook de chemische neerslag van de fécale stoffen 
geeft geen waarborg dat het afgetapte vocht vri j  is van 
schadelijke parasieten en bacteriën. 

e beide omstandigheden zijn misschien van minder 
beteekenis bij  een rivier , die het water  snel naar zee 
voert, doch verdienen overweging bij  loozingopeen boezem, 
waarop slechts van tij d tot tij d een zwakke stroom gaat. 

e commissie zegt verder  dat in n de beschreven 
behandeling der  fecaliën gevolgd wordt als zijnde de minst 
kostbare, nadat op allerlei wijze beproefd was uit het be-
zinksel mestkoeken te maken. j  zij  opgemerkt dat 
juist die bekende moeilijkheid om het verzamelde riool-
vocht te splitsen in een onschadelijk fikraat en een ver-
koopbaren neerslag, gaandeweg het spoelstelsel veroordeeld 
heeft voor  alle plaatsen, waar  niet over  een bevloeiings-
veld of een snelstroomende rivier  kan beschikt worden. 

t is echter  gewaagd hieruit te besluiten dat ook de 
volgens het stelsel van r verzamelde stoffen niet 
met voordeel te verwerken zijn. Om een juist oordeel te 
vellen moeten aanleg- en exploitatiekosten van een spoel-
stelsel in de l.eidsehe omstandigheden vergeleken worden 
met de toepassing van het l voor n en 
hoewel het resultaat, naar de overtuiging van den ge-
meente-architect, niet twijfelachti g kan wezen, dient het 
maken van een volledig plan voor een nieuw rioolstelsel 
vooraf te gaan. t zal veel tij d en geld kosten en jaren 
zouden verloopen eer  een behoorlijk stelsel (welk dan 
ook) zou kunnen ingevoerd worden. 

, hetgeen de commissie wenscht, zoo overwegend 
beter  dan wat de invoering van het l ver-
schaffen kan, om daardoor een uitstel van eenige jaren 
te rechtvaardigen ? e commissie meent van ja, blijk -
baar in het vertrouwen dat voor  krachtige grachtver-
versching zal worden gezorgd en in den bodem zeer 
weinig zal worden geroerd. Eene grachtverversching op 
flink e schaal wordt te kostbaar en eenigszins afdoende 
verversching is bij  het tegenwoordig rioolstelsel niet te 
verkrijgen , terwij l het niet roeren in den bodem een 
absolute omn<gelijkheid is. 

d verklaarde zich bereid tegen den kostenden 
prijs , d. i. / 200 a 1 250 per  dag, te spuien, maar  verbindt 
daaraan de voorwaarde, dat het spuien slechts dan mag 
geschieden, als de toestanden in het hoogheemraadschap 

dit toelaten ; het is dus niet zeker dat gespuid kan wor-
den als dit voor de gemeente wenschelijk is. e vraag 
blijf t of de stroom zoo sterk zal wezen dat het bezinken 
en aanzetten der  stoffen zal worden voorkomen, laat 
staan bezonken stoffen zullen meegevoerd worden. 

e commissie erkent dat s bodem zeer  ver-
vuild is, en geeft den raad daarin niet te roeren, maar 
tli t is niet op te volgen; dagelijks toch zijn de werklieden 
van waterleiding, gasfabriek en rioleering gedwongen 
den grond onderste boven te keeren, en herhaaldelijk 
worden voor  nieuwe leidingen en riolen de straten over 
aanzienlijke lengten opgegraven, terwij l voor  het nieuwe 
en door de commissie gewenschte rioolnet overal een 
radicale opgraving moet geschieden, ruimer en dieper 
dan voor een t noodig is. 

.\1 wordt het drinkwater  sinds den aanleg van de 
waterleiding niet meer  verontreinigd, levert de vervuilde 
en steeds meer  vervuilende bodem gevaar  op, niet alleen 
voor den gezondheidstoestand in het algemeen, maar 
ook voor  sommige besmettelijke ziekten. 

n November  1874 schreef het bestuur  der  Vereeniging 
tot bevordering der  volksgezondheid: ll'i/  zijn er vet af 
om het gtoote belang />.;: eener duinwaterleiding voor onze 
stad te willen ontkennen, maar moeten er toch ook op-
wijzen dat zeljs niet de meest ruime aanvoer van drink-
water ons van den schadelijken invloed, vooitspi uitende-
int den erbarmelijken toestand van het rioolstelsel, geheel 
of zelfs grootcndeels zon kunnen viijwaren".  Ook van v. 
1'ettenkofer  is het bekend dat hij , hoewel natuurlij k het 
gewicht van goed drinkwater  niet geringschattend, voort-
durend strij d voert tegen de „Trinkwasserfanatiker" . 

A l is te n de typhus sinds den aanleg van de 
waterleiding afgenomen, moet men voorzichtig zijn de-
verbetering uitsluitend aan de waterleiding toe te schrijven ; 
de omstandigheid dat het waterpeil constanter  en lager 
geworden is, kan daarop van invloed zijn. Volgens v. 
Pettenkorfer  ging de typhus in n van iSfio—
gelijkmatig op en neer met den grondwaterstand. 

Te , waar het goede rioolstelsel bodemveront-
reiniging voorkomt, mag men zich in een laag sterf-
tecijfer  verheugen, hoewel de waterleidingen volstrekt 
geen bijzonder  goeden naam hebben. 

e gemeente architect wil , op het gezag der  gezond-
heidscommissie, aannemen dat n zijn veelvuldige 
typhus-gcvallen overwonnen heeft door de duinwaterlei-
ding , maar  hecht eraan de waarschuw ende stem var» 
v. 1'ettenkofer  niet in den wind te slaan en aan de 
bodemvervuiling paal en perk te stellen. 

t hoofdbezwaar van de commissie tegen het -
nur-stelsel bestaat daarin, dat niet alle stedelijk vuil wordt 
opgenomen door hel buizennet, dat bodem en grachten 
hij  voortduring verontreinigd worden met massa's vuil, 
afkomstig van de straten, uit de huizen, uit vatkenskotten 
cu last not least uit fabtieken. 

e heer l beschouwt de vier  deelen van het be-
zwaar  ieder  afzonderlijk en geeft in overweging de fa-
brieken en varkenskotten, de stallen en slachthuizen 
daaronder  begrepen, aan het pneumatische net te doen 
aansluiten. Wat de verwijderin g van het vuil uit de huizen 
aangaat, wordt naar de teekeningen verwezen, die de 
heer r bij  zijn concessie-aanvrage heeft overgelegd. 
Welk stelsel van rioleering men ook volge, nimmer 
kan al het straatvuil in het rioolnet worden opgenomen; 
het op de straten zwervend vuil moet door  straatvegers 
worden weggevoerd en de straatkolken zijn zoodanig 
ingericht dat het vuil, door  regen- <>f besproeiingswater 
medegevoerd, in die kolken bezinkt en dagelijks daaruit 
wordt geschept. t straatvocht, bestaande uit regen,-
sproci- en schrobwater, voert vuil van de straat mede 
en wel gedeeltelijk in fijn  verdeelden of opgelosten 
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toestand, zoodat het niet in de kolken bezinkt. Of de 
hoeveelheid en den aard van dat vuil zoodanig zijn, dat 
het overwegenden invloed mag hebben op de keus van 
een rioolstelsel, schijnt aan twijfel onderhevig, vooral als 
men daarbij  nagaat, hoe het straatvocht langs de grachten 
steeds naar  het publieke water  afloopt en welke diensten 
de bekende nooduitlaten bij  het spoelstelsel moeten doen; 
daardoor  toch wordt de inhoud der  riolen bij  zware 
regenbuien op de publieke wateren afgevoerd. 

e gemeente-architect acht het hoofdbezwaar  van de 
commissie niet overwegend en weet voor  de e 
toestanden geen beter  stelsel dan dat van , waar-
voor  pleiten: de mogelijkheid van spoediger  invoering 
en vooral de mindere kosten van aanleg en exploitatie 
dan van een goed werkend spoelstelsel. 

e proefnemingen zijn onnoodig, sedert het be-
staande net in Amsterdam reeds veel meer  menschen 
bedient dan n inwoners telt. Wordt volgens de raad-
geving van de commissie n eerst behoorlijk gedo-
leerd en daarna overwogen of de lecale stoffen volgens 
de r  zullen verwijderd worden, dan 
worden grootere uitgaven gevorderd. 

e vraag van eigen exploitatie of concessie is van 
ondergeschikt belang. Aanleg en exploitatie van gemeen-
tewege bieden voordeden aan; trouwens de heer -
nur zelf heeft geschreven dat de goedkoopste weg zou 
zijn zelf het rioolplan uit te voeren, daar  de gemeente 
goedkooper  kapitaal kan verkrijgen dan een consortium 
voor  een dergelijk nieuwe zaak \ u staat daarte-
genover  dat een dergelijke koopmanszaak door  amb-
tenaren bezwaarlijk met voordeel gedreven kan wor-
den. e gezondheidscommissie vreest dat de exploitant, 
wien het om zooveel mogelijk winst te doen is, en 
wien de geringe waarde der  feces geen winst belooft, 
die feces onvoldoende zal verzamelen, maar  zijn de-
kostbare inrichtingen eenmaal gemaakt en in bedrij f 
gebracht, dan kan slechts voortdurende toevoer  van 
grondstof dit kapitaal rendabel maken. Onvoldoende 
verzameling is niet denkbaar, want het buizennet is 
nauw en dicht en laat niet toe, evenals andere riolen, 
om ze als bewaarplaats van fecaliën te gebruiken. Tegen 
de nadeden van algehccle werkstaking van den exploi-
tant kan een goed contract de noodige waarborgen 
verschaffen, en het weghalen der  feces kan even goed 
geschieden door  een concessionaris als door  de gemeente. 

r  zij  niet licht besluiten zal een dergelijk groot 
kapitaal aan rioleering te besteden, is de uitgift e eener 
concessie tot aanleg en exploitatie eener  pneumatische 
rioleering het eenige middel dat overblijf t om n 
zoo spoedig mogelijk een goed rioolstelsel te verschaffen. 

Aan het slot van zijn rapport maakt de heer l 
nog een paar  opmerkingen; de eerste betreft de meening 
der Commissie dat een spoelstelsel bij  gedeelten kan 
worden aangelegd en de uitgaven zoodoende over  jaren 
verdeeld worden. 

t geldt voor  ieder  stelsel, maar  het minst voor  het 
spoelstelsel in een horizontale, laaggelegen stad, waar 
de spoeling kunstmatig moet geschieden; daarbij  zalmen 
het hoofdriool en het pompstation enz. van den aanvang 
af moeten maken. c gezondheidscommissie van 1873 
wees er  reeds op, dat juist het l desverlangd 
meer  stuksgewijze kan worden aangelegd. Voordeelig zou 
het echter  bij  geen enkele inrichtin g zijn. 

e tweede bemerking slaat op den wensch der  Com-
missie om sommige grachten te Overwulven. leder  die-
belang stelt in den toestand van een overwulfde gracht, 
vatte de gelegenheid aan de g door  te varen 
om zich een denkbeeld te vormen van wat onder  ri -
oolhuid verstaan wordt, en van den invloed, die feces 
op metselwerk hebben. 

Wi j  zien verlangend uit naar  het besluit, dat de-
Gemeenteraad van n in deze belangrijke zaak 
zal nemen. 

E - EN 
N G T E 
SC . 

T E ) 

1 )e gebouwen voor  de e Sport-tcntoon-
stelling te Scheveningcn beslaan eene bebouwde opper-

[ vlakte van ongeveer  centiare, terwij l de tuin eene 
grootte heeft van bijna 7000 vierkante meter. Voegt 
men bij  deze oppervlakte van J de ruimte, door 
de sportterreinen, paardenstallen, lawntennisbanen enz. 
ingenomen, dan verkrijg t men een geheel van 7 hektare. 

 )e gebouwen zijn op een zeer  heuvelachtig terrein 
opgericht; op enkele plaatsen werden diepten van y . 
gevonden en door  de helling van de l'arklaan ligt de 
achterzijde der  gebouwen 4 meter  lager  dan de vloer 
van den hoofdingang. 

 )e terreintoestand bracht mede de gebouwen op juk -
werken te plaatsen, die op afstanden van  meter  op-
gericht en onderling met trckplaten, schoren en bintbalken 
gekoppeld zijn ; voor  den onderbouw, die geheel op zich-
zelf staat, daar  ook de bovenbouw van uit den zand-
bodem is opgetrokken, werden duizend stère hout verwerkt. 

n het laatst van r  1X0,1 werd met den bouw 
begonnen en op den daarvoor  bepaalden tij d van 1 i 
jongstleden werd het geheel opgeleverd. 1 loudt men 
daarbij  rekening met den guren winter, waarin sneeuw 
en hevige stormen aan de orde van den dag waren en 
den beschikbaren tij d van 20 weken, waarin ongeveer 
vijfduizend kubieke nieters hout moesten verwerkt worden, 
dan moet erkend worden dat er  met buitengewoncn ijver 
gewerkt is en dat Anierikaansche spoed en doortastend-
heid gevorderd werden om het geheel reeds den  en i 
voltooid te kunnen afleveren. 

liet geheel is ontworpen en uitgevoerd naar  de plannen 
van den architect W. P. van d te 's-Gravenhage 
en de oprichting der  gebouwen geschiedde krachtens eene 
onderhandsche overeenkomst, door  het Comité der -
ternationale Sport-, Visschcrij- en Paardcntentoonstelling 
met voornoemden architect en den heer . . de Paan 
te Scheveningcn gesloten. 

G T . 
t komiteit van den bond  vooiuit zond 

ons dezer  dagen onderstaand bericht, waaraan gaarne 
plaatsruimte verleend wordt. 

t jaar  zal te Antwerpen eene der  schoonste kunst* 
betoogingen plaats hebben. 

e Belgische Akademie van Oudheidkunde, te 
Antwerpen gevestigd, richt met de medewerking der 
machtigste n dezer  stad, eenen
Stoet in, in den aard van dengene van 1561. 

„Te n jare 1561, had de r e X'ioliere" , 
ter  gelegenheid van een , hare Nederlandsche 
Zusters tot eenen prijskamp , waarvan de prij s uit eene 
Zilveren Vaas bestond, uitgenoodigd. 

„Veertie n s hadden dezen oproep be-
antwoord en hadden eenen zinneb', eldigen stoet gevormd, 
waarvan de pracht nooit te voren geëvenaard geweest was. 

„Ooggetuigen, wier  getuigenissen gelukkiglij k bewaard 
gebleven zijn, hebben van dezen stoet eene zoo juiste 
beschrijving opgemaakt, dat men dezen luisterrijke n en 
eigenaardigen ommegang in 1S92 in gansch zijne histo-
rische echtheid zal kunnen nabootsen. 

„Veertie n der  grootste Antwerpsche n 
hebben het zich ten taak gesteld, elk eene der -
rijkkamer s van 1561 voor  te stellen. 
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„Eene lievige mededinging prikkel t hen en ieder  hunner 
heeft den ijver  aller  harer  leden ingeroepen. 

n kan van nu af verzekeren dat, dank zij  de 
toewijding van allen, de uitslag de beste verwachtingen 
zal overtreffen. 

e burgers van Antwerpen zullen zelf de rijk e klee-
dingen, welke hunne voorouders droegen, aantrekken; 
en de lieve jonkvrouwen van 1561 zullen, door  hunne niet 
min bevallige afstammelingen, vertegenwoordigd worden. 

e s der  Antwerpsche Schilderschool, en onze 
meest bevoegde s besturen zelf de toebe-
reidsels der  versiering cn van het muzikale gedeelte. 

t , de Burgerwacht, de , de 
bestuurlijk e ambtenaars verleenen hunnen bijstand aan 
de pogingen der  inrichters. 

„Va n nu af aan kunnen wij  mededeelen dat de stoet 
zal bestaan uit: 45 zinnebeeldige wagens, door  de for-
sche paarden der n getrokken, 40 muziek-
korpsen , 500 ruiter s en 2000 personaadjes. 

e kosten van dit historisch feest zullen de 300,000 
frank te boven gaan. 

e uitgangen van dezen, in zijn aard eenigen 
omgang, zijn bepaald op den j t " , i 6 , l m en 2 i s l c n 

Augustus 1892. n den doortocht zullen groote 
treden opgericht worden, om den vreemdelingen toe te 
laten eene gunstige plaats , buiten het gedrang , te vinden. 

e Bestuurleden van den d „Antwerpe n Vooruit " 
stellen zich nu reeds ter  beschikking dergenen, welke 
inlichtingen zouden wenschen te bekomen nopens het ver-
blij f der  vreemdelingen te Antwerpen, of over  inrichtings-
bijzonderheden. 

„Te r gelegenheid van dezen stoet zullen er  waarschijnlij k 
bijzondere treinen van Basel, Straatsburg, Parijs , Amster-
dam, , Aken , enz. ingericht worden. 

„Wi j  raden ieder  liefhebber  van een grootsch en indruk -
wekkend schouw spel, dringend aan, deze herleving van 
het verleden te gaan bijwonen, in eene stad, welke met 
de meeste zorgen , de herinneringen en de overleveringen 
ervan bewaard heeft." 

. 
's . Bij  beschikking van den r  van hinnenlandsche 

/aken is bepaald: ilat tie commissie, heiast met het examineeren van 
hen, die eene akte van bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het 

geven van middelbaar  onderwijs in hand- en rechtlijni g tcekenen en 
boetseeren, voor  het jaar  zitting zal houden te Amsterdam; 

is aan die commissie tevens opgedragen het examineeren van hen, die 
in  de akten van bekwaamheid verlangen voor  hut handteekenen, j  bedoeld in art. (,§l>is der  wet tot regeling van het lager  onderwijs; 

en zijn benoemd: tot lid en voorfilter  dier  commissie: W. . G. -
 kenbuer, directeur  der  rijks-normaalschool voor  teekenonderwijzers, te 
 Amsterdam; 

tot leden: 
. Beirer, leeraar  aan de rijks-normaalschool voor  teeken-omlerwijzers 

i en aan dc rijksschool voor  kunstnijverheid te Amsterdam; 
J. Behrens, direceteur  der  gemeentelijke teekenschool te ; 
l' \ . Berghuis, directeur  der ambachtsschool en der burgeravondschool 

te Arnhem; 
(J. W. s , leeraar  aan de rijk s hoogcre burgerschool te 

 teekenonderwijzer  aau de rijksnormaallessen te l en te 
; 

J. Cardinaal, werktuigkundig ingenieur, leeraar  aan de rijk s hoogere 
burgerschool en aan de burgeravondschool te Tilburg; 

. A. C. , teekenonder  wij/er  aan de rijkskweekschool voor 
onderwijzers tc , woonachtig te Amsterdam; 

t van , directeur  der  kunslnijverheidsteekenschool Qnel/inits te 
Amsterdam; 

. , leeraar  aan de rijks-normaalschool voor
! wijzers en aan de rijksschool voor  kunstnijverheid te Amsterdam

. Jelsma, directeur  der  ambachtsschool te Amsterdam; 
J. . de , directeur  der rijksschool voor  kunstnijverheid en leeraar 

aan de rijk s normaalschool voor  teekenonderwijzers te Amsterdam; 
.1. C. C'. l.egner, leeraar  aan de rijk s hoogere burgerschool en aan de 

burger-avondschool le
. J. , leeraar  aan dc gemeentelijke hoogere burgerschool en aan 

de burger-avondschool te Utrecht; 
J. . A. , hoogleeraar  aan dc academie van beeldende kunsten 

te 's-Gravenhage; 
F. J. Schikkinger, teekenonderwijzer  aan openbare lagere scholen te 

Amsterdam; 
N. Stetïelaar, leeraar  aan de academie van beeldende kunsten te 

's-Gravenhage; 
1». W. Wierink, directeur  der  industrieschool van de maatschappij  voor 

den werkenden stand cn leeraar  aan de gemeentelijke kweekschool voor 
onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam. 

— r dagen is door  van het consulaat te Budapest aan 
Jozef s verzonden tic groote gouden medaille, welke op de verleden 
jaar  te Pest gehouden tentoonstelling aan hem is toegekend. s verwierf 
de eenige gouden medaille, welke voor  niet-l )ustenrijksche kunstenaars 
was uitgeloofd. 

's-Boscil. e voordracht voor  benoeming van eenen directeur  aau 
tic koninklijk e school voor  nuttige en beeldende kunsten luidt als volgt: 

 ingenieur-architect en leeraar  aan de Universiteit van 
; . J. den , leeraar  aan de Academie van beeldende 

kunsten te s-t ïravenhagc. 
— Aflevering  van  Natuur (uitgave van J. G. e te Utrecht) bevat 

e tand-spoorweg op Sumatra (met fig.). — Christophorus Columbus 
(met fig.)- — e Strophantus (met fig.). — Verwilderde kinderen.  Een 
rekenkundige aardigheid. n eenvoudige methode tot het vervaardigen 
van afbeeldingen van natuurvoorwerpen, door . - W. lleinsius. -
Sterrenkundige opgaven. - - Correspondentie. 

. 
— iüj  den Waterstaat in : 
Benoemd: tot ingenieurs  k!.. de ingenieurs 
 kl. 1'. J. , E. Gerst, T. J. W. van 

, Y. . Y. 1.. s en ï*\ . van 
; tot ingenieur  jde kl., de adspirant-

ingenieurs W. . . . A. , 
J. 1'. Quant en Y.. J. Bergmans: tot adspirant-
ingenieur . < tostinjcr. Voorts int op/.  kl., 
de opz.  kl. G. van der ; tot opz.
kl. W. Polman, daartoe gesteld ter  besch. van 
den gouv.-generaal. 

Overgeplaatst: Van Sumatra's Oostkust naar 
.Soerabaja. de ingenieur  kl. J. 1*'. de ( Üjselaar; 
van Tegal naar  Soerabaja, de ingenieur  kl. 
Y. J. van « tapen ; van Batavia naar  Sumatra's 
Oostkust, de ingenieur  kl: F. . . , 
ten einde als eerstaanwezend ingenieur  op te 
treden ; van tie directie naar  de residentie Batavia, 
de ingeniem  kl. E. A. van Arcken; van 
Batavia naar  Soerabaja, de aspirant-ingenieur 
F, 11. ; van den algemeenen naar 
den gewestelijken dienst in de residentie Probo-
linggo, de opzichter  kl. c.  Bergamin; 
van Batavia naar  Sumatra's Oostkust, tie opzichter 

 kl. Tj . Bijkerk ; van Siuiarang naar  Sumatra's 
Westkust, de opz. iste kl. J. C. A. Torré; van 
( elebes naar  Semarang, de opz.  kl. . . J« 

s j  van Batavia naar  Celebes en onder-
hoorigheden, de opz.  kl. A. J. A. -
kamp ; van n naar  Soerabaja, de opz.
kl. Th. G 11- J. Vogelenzang; van Banjoemas 
naaar  l'asoerocan, de op/, ie kl. A. X. l'ietcrs; van 
llesoeki naar  bantam, dc opz.  kl. J.W.Courengel. 

Toegevoegd: Aan den chef der  waterstaats-
afdeeling voor  de wei ken aan de g 
en Soerabaja-rivieren, de ingenieur  kl. J. Y. 
V. J. Straatman; aan den chef der  waterstaats-
afdeeling voor  de opnemingen te 1'ekalen dc op-
zichter  kl. S. J. Weg ll/n.; aan tien chef 
der irrigatie-afdeeling 1'rantas, met Ngamljock als
standplaats, de opzichter  kl. A B. C. ; j 
aan den chef der  waterstaatsafd. de opz.  j 
kl. W. A. Th. Ziesel; aan den chef der  water-
staatsafdeeling de opzichter  kl. Ch. Butin Bik ; 1 
aan den chef der  waterstaatsafdeeling de 
opz  kl. 1'. . van Gemert; aan den chef 
der werken eu opnemingen aan de Solo-rivier, de 
opzichter  kl. W. 11. Y. Ortheh. 

Geplaatst in de residentie Batavia, dc opzichter 
<le kl. J. h ; in de residentie Tegal. de 

opzichter  kl. . Y. Tuijnman; in de residentie 
Soerabaja, de opzichter  kl. A. B. C. ;
in de residentie Banjoemas, de opzichter  kl. ! 
J. J. ; hij  de directie, de opzichter
kl. A. . 

Gedetacheerd: bij  den aanleg van staatsspoor-
wegen op Java. de opzichters  kl. . G. . 
N. Thöng.en . Stadelman. 

Betast met dc waarneming der betrekking van 
hoofdingenieur  kl. en tijdelij k geplaatst bij  j 
dc directie, dc ambtenaar  op non-act. J. Schalij, j 

— Tot gemeente-architect te d is be-
noemd 11. . , op een jaarwedde 
van . . . .

— Tot leeraar  aan de burgeravondschool te 
r  is benoemd de heer  P. J. C. , 

ingenieur  bij  de Exploitatie-maatschappij, stand-
plaats Zwolle. 

- e heer  C. J. van der  Blank te Amersfoort 
is benoemd tot adsistent-directeur  der gemeente-
gasfabriek te . 

T _ 
V  der E GAS. 

' \  te Arnhem is voornemen»op fitjrfa f 
5 Augutiu» dei namiddags ten  nre, iu het 
0pfinbui ten kantore iler  fabriek 

aan te besteden: 

 een 

 het 

 aan 

Bestek met 2 teekeningen ia tegen betaling van 
f 2,— te verkrijgen ten kantore tier  fabriek , terwijl 
de tcekenin; van ile kulenlooils aldaar  ter  inzage ligt. 

e aanwijzing zal gesehicdeu op g l 
Augustus, «les voormiddag» ten 11 uren. 

n alle werkdagen vau voormiddag» 
10—12 en namiddags  1 ure, ten kantore van 
den areliilect A. . , t u°.

3. li l
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j tot Exploitatie van 
. 

Op Oinëdag den l U ' n
 Auguêtuê 1*92 des na-

middags ten  ure {lokale tijd), aan het Centraal-
bureau der j  tut Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e l.aau te  'tri  1 hl. \ au . 

BESTE  N°. 184. 
t maken van een hoofdgebouw en 

w en eenige e -
ken, ten behoeve van de g 
van het station . 

Begrooting ƒ27600.—. 
e besteding geschiedt volgens $75 van het 

bestek. 
t bestek ligt van den li* "  Juli 2 ter 

lezing aau het < Vutnialbureau hij  de e n 
en aau het u van den lieer r 
A. VAN G N (e Venlo, en is op franco aan-
vraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau t 
van Weg en Werkeu) te bekomen, tegen betaling 
van ft 00. 

n worden gegeven aan het Centraal 
bureau t van Weg en Werken) en duor  den 

r  voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 

i «en Augustus 18'J-', ten tien ure voormiddag. 
\)Veit  tijd). 

, deu 14'1'"  Juli 1898. 

e n -
. 

()j)  den feu  uaiisl tin . 
iles jnuiniddugs ten half twee ure (Greenieirhtijdi 
zal iu bet Centraal Penonenatetionte U 
iu het lokaal naast de wacbtkuuicr  .'ie klasse tingnug 
Vestibule) worden aanbesteed : 

Volgens bestek N°. 507. 

 /130 000.) 
 rrkeniilr/  van drti Staat tti'r  Nederlanden) 

en volgens bestek .\°. 5.11. 

 / 35000. 
e bestekken ziju tegen betiding \ au /' 1.60 per exem-

plaar  verkrijgbaar  aau het Centraal Administratie-
gebouw der j  aau het k te 

 hij  den l'urtier , ofop/raviCtfaauvrnag, 
met tuezeudiug van het bedrag, aan het bureau Weg 
eu Werken, r  151. 

c aanwijzing wordt gedaan up dag eu uur als 
in het bestek vermeld. 

o Administrateur . 

NAA

t No.

Architect 
. 

, . 
Opgericht 1866. 

Eeredlplema Amsterdam . 

van gegalvaniseerd gegnlil ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den Generaal-Agent 
voor  Nederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 

. & J. , 
N VAN 

G. W. V A N U  &  C°,  ver-
zenden franco op aanvrage per pustwissel: 

Gezegelde inschrijviiigsbiljetten niet couverten 
a ƒ 0 20 per  stuk 

n volgens art. 11 der 
arbeidswet 0.06 „ 

Verhuurbiljcttc u . . . ,, 0 05 „  „ 
. . . . „  0.55 „  10 stukB 

Begroutingstateu . . „  0.55 „  10 „ 
n van onge-

lukken „  017 „  5 „ 

Openbare 

 cn S Tan 
 zijn voornemens op

den S Anguetue ltt*S. des namiddags tc 
1 uur, teu c aldaar  aaa te besteden: 

t N van eene L aan 
de Yan . 

Bestek voorwaarden eu teekening liggen op 
dc gewone dagen en uren, ter  kennisneming up de 
1'laatsrlijke Secretarie en in het Stads-Timmerhuis 
te Botterdam, eu zijn tevens voor  ƒ1,— verkrijg-
baar bij  Wed . VAN  en ZOON, Boek-
drukker! Houttuin u°. 73. 

Nadere iulichtiugeu zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis e aanwijzing in loco zal plaatsheb-
ben up Vrijdag den 5 Augustus lb\i'2, des voor-
middags tc 11 uren. 

e n moeten op den dag der 
aanbesteding vóór des namiddags óóu uur zijn iuge-
leverd in eene daarvoor  aangewezen gesloten bus 
geplaatst op de Gemeente Secretarie, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

U U U  11 1 11 U J 11 
up de n Tentoonstelling te

1883 bekroond met 
i (hoogste onderscheiding). 

, 
Bic kerstraat 

. 

J. W. N - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren, Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar.  i N o l e e r e n d. 
, Attesten, Prospectus gratis. 

G Ac , Amsterdam, 
Prins e 14. 

, Chemisch k van . 
Bepaling der breekbacht, weerstand tegen doorbuiging vau  eu Htaafymer,  enz. 

Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

E , 
de schoonste, beste en goedkoopste Ve r f voor 

- en , is alleen  bij 

G. . S A' Co., Amsterdam. 
Verfwaren, silicaat, enz enz. 

van de r  J. A. VAN B , leeraara'it 
folgteehniiehe School te  TB P 
gevraagd. Brieven franco ouder  lett. . . 
met opgaaf vuu |>rijs, bureau de/es. 

van den r  E. , Hoog teer aar a'd
tevhnisvhe. School te  TE P ge-
vraagd, 'laatste n it gaaf V n franco onder 
letter . , met opgaaf vau prijs, bureau de/es. 

van l of van t worden sinds O onder 
ffarantl*  geleverd duor  den uitvinder  en fabrikaut 

i ,
Generaal Agent voor  en : T. ü. T Jr ,

XJi t de hand T e p 

iu metselwerk opgetrokken, cu gesmeed ijzeren 
koepelkap. kunt li.hO, breed ? cn boog !).\l. 
binnenwerks. Voorzien van centrale verwarming, 
grot eu waterpartij . V bevragen bij  dm 
Arcliitcct W. G te  lij  Arnhem. 

. 
Ann de e « t r a af en 

bniten de e Poort te Fes» 
loo zijn verschillende  W

 Ai . Adres bij  dun 
heer  VAN T aldaar. 

http://EERE-UIPLO.ni
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\l>ortliiff  tiaar »t tiling Plafondr. licht*  Sebeïdsnaren, hwchei 
rlocna, g etc. 

 oortrr/frttjkr  iiölrrrlng  v:iii u t.i Tochtige muren. Onbrandbaar 
s voor  : . A. l i V »V Co.. lm.,-/ 

Greve's 
t 

i- beter  dekkend, fijner,  witteren beter 
kleurhoudend dun etuig ander; 

den Neierl Schilders 
bond. Tentoonstel li ug van decoratie! < sehi -
kuiut, Arnhem ; ttteaten van ervaren 
schilders, uit alle oorden \an uns land en 
daarliniten, vtoidin op aannaai; toegezonden. 

wordt door  tal ran s Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiten iu 
hunne bettekken voorgeschreven. 

wordt, tot waarborg ran echtheid zui 
verheid en goed gewicht, nooit raden 
afgeleverd dan in vaten voorzien van zegel 
etiket ei fabrieksmerk, welke alien wet 
ti.i zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  releverd; 
desverlaugd met certificaat van oorsprong. 

n le/e de waard ee rende artikels over  dit loodwit in liet „H  e d. bun"  d.d :il . 7 
in de „Hum-  ut  d.d. 1 i : iu de tlaftnuur"  d.d 11 en 25Jnui 1887 
in de „XrUUer"  d.d. i 1SS'J; iu de „O/.meripr"  d.d. 18 Juli t eu 12 Juli ; in ,1, 

 d.d. 8 1'cbr  ÏS'JO en iu liet  „BoutcbmtH} Wttkblai' d.d. 5 e 1S91 

B. . - Arnhem. 
t  en  ran

'  rooi- . 
 voo . - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst. > 

e « o d e r « c h e l d l ng 1*»J» 
S , - en , enz. enz 

S n , , em. em. 

e Fabriek «» 
, 

-

23 Juli 1892 

 s

. 

N 
Systeem " 

n met het meestesacces geplaatst. 
Belangrijk e Prijsverlaging. 

 mtjtrgpn tlprhte rn tvaanlploomp 
imU'illr*  gpiratt trhutril.  (3) 

. VA N , 
S te

Staal-, Pl»at>, . - en T . 
Steods voorhanden 

Balk r  in verschillend.'profielen en 'enjten 
Vijle n ea gegoten Staal uit de falniek. 

van fii'lir .  Co. te Weenel. tUiaeae 

, 
Photozi ii coif rnplii e 

e ouderwet eekende vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Plio.altt h «ff rap life, bij*ouder 

geschikt voor e reproductie van p lan* . Teefce-
n enz. vati 1111. Architecten ei. w kun 

digen; op die voor  Phatazlm-affraitltl e vo >r  de 
reproductie van platen en «ravurei. ook van 
> eken in ;»r  n voor k werken enz. teudieusteTAi. 

. Uil gevers cu np zijne h  ine 
\uor . , .tiles tot de minste prijzea. 

Prospectussen met proeveu van bewerking, wor-
dcu op franco aauvnure gratis . 

G . J. . 

11 
voor , A r c h i t e c t e n , 

, * e e k e . . . r ,, e . ..  j jf l i j f l r j  & Q T , 

 C U  % A  » » . 
d n n n van t en WandtegeU. 

Vraag dessins enz. 
Ter drukkeri j r  Vennootschap „  let Vaderland". 

http://3EAGAZt.IV
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Bijvoegsel van E  1892.11*31. 

E G N°. 31. , 30 Juli 1892. 

r  F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e en Administratie van liet Weekblad en advertenliën : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-Hage. 

u iler e van Architectura et Amicitia . , 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, de/.e e betredende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
ïste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

Alït ) T ƒ  |)cr  maanden ofwel, bij  vooruitbetalingen 
 franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland'de landen der 
Postunie) ƒ  en ö f 8 , beulen bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnonuner, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau.van  Opmerker te 
's-Hage en bij  den t Jon. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 
E / Aug. 1892. 

Aan heeren deelnemers aan de zomerexcursie naar 
n op Zondag 7 Augustus as., wordt bekend ge-

ttiaakt  dat het uur  van vertrek is bepaald op 8'/.2 uur 
des morgens. e stoomboot, die de deelnemers zal over-
brengen , heeft als ligplaats „de Overtoom" bi; dc Xas-
S  kadi. Ook de terugtocht zal per  stoomboot geschie-
den, echter  over  den Amstel. e kosten, aan deze ex-
cursie verbonden , worden geraamd op f7.50 per  persoon , 
inclusief het diner  (echter  zonder  wijn). 

1 leeren leden, die nog aan genoemde excursie wenschen 
deel te nemen, gelieven zich aan te melden bij  den 
le-Secretaris, American , te Amsterdam. 

e Vereeniging „Architectura "  te 's-Gravenhage zal 
zich te n bij  het Genootschap aansluiten. 

Namens liet He stuur. 
e 1 e-Secretar  is 

C . W . . 

T E 
V A N T G S A A N N 

G Tl' .
J E ) 

(A. et A.' i Bijgaande plaat is het fesultaat van eene 
prijsvraag voor  eene opmeting door het Genootschap uit-
geschreven , waarvoor de heer . s den eersten 
prij s verwierf. Van de wording van het tuchthuis maakt 
Wagenaar  melding in zijne beschrijving van Amsterdam 

l  pag. 250), waarin we zien dat: „Schepenen 
zwaarigheid maakten om sommige kwaaddoenders over-
luids hunne jonkheid, capitaal te straffen en dat zulks 
gelegenheid gaf tot een besluit, om een huis 

t blijk t uit eene plaat van den graveur  Van , 
voorkomende in de Beschrijving van Amsterdam van 

. Olfert r  en uit die van Filips von Zesen, beiden 
uitgekomen in 1663—64, dat de bekroning van die poort 
oorspronkelijk heeft bestaan uit een gebogen fronton met 
het stadswapen in het midden, geflankeerd door  twee 
leeuwen rustende op de getoogde kroonlijst . 

Op eene plaat, uitgegeven door '  Schenk (uitgever 
uit het laatst der e en het begin der  18e eeuw, opvol-
ger van Nicolaas Visscherl komt de beeldgroep voor 
die nu nog het poortje bekroont, en waarvan de behan-
deling der  figuren herinnert aan de groep boven de 
Gasthuispoort, in 1736 door  jan van n uitgevoerd, 
waardoor de mogelijkheid bestaat, dat ook de groep 
aan dc t door  dienzelfden beeldhouwer 
gemaakt is ; echter  w ordt ook wel de groep beelden toege-
schreven aan den beeldhouwer Ziezenis, die de groep 
boven de Oudemanhuispoort op den l 
uitgevoerd heeft. Bevreemdend echter is het, dat onze 
.stedebeschrijver  Wagenaar  ervan zwijgt, terwij l Van 

n bij  het Gasthuispoortje met name genoemd 
wordt. 

(A. et A.) E . 
. 

n hetzelfde nummer van het Weekblad „d e Amster-
dammer"  in" . 784) gaat de heer s voort, vuur en 
vlam te sp .wen tegen alles, wat herinnert aan -
architectuur. Niet dat wij  deze soort bouwkunst in allen 
deele verdedigen willen, doch we wenschen van onze 
kunst geen partijquaestie te zien gemaakt; daarvoor  staat 
ze te hoog, te hoog zeker, om speelbal te worden in 
handen van schrijvers in plastische kunst-rubrieken, die 

tot cas- hunne artikelen uitsluitend distilleeren moeten uit ver-
tijement van dezelven, te stigten, en daartoe te neemen 
het Clarissen klooster; 't liep egter nog eenigen tij d 
aan, eer  het tugthuis tot stand gebragt was*. n Apri l 
des jaars 1595, was het volbouwd". 

Ten aanzien van den bouw wordt k de r 
als vermoedelijk bouwmeester  genoemd , ofschoon er  geen 
melding van gemaakt wordt in de „Architectur a " 
van S. de Bray. 

sprcide meeningen, brochures en courantengeschrijf, die 
alles bij  elkander nog tot geen gezond oordeel over 
plastiek kunnen leiden. 

t geeft onwillekeurig een lachwekkende impressie", 
schreef A . j . vertier  in  van Apri l '92, 
„zich een nieuwsblad-verslaggever te denken, die tegen-
„over het kolossale m gaat staan, om dat 
„op zijn gemak zonder eenige terughouding te bespotten. 

l)c e van Architectura ct Amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voorden inhoud van stukken, gewaarmerkt met de iniljilc n A. ft A. 
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n kan niet nalaten daarbij  te denken aan een Pa-
„rijsche n straatjongen, die een langen neus maakt tegen 
„d e , aan een hondje , dat den rij k met 
„sterren geëmailleerden majestiieusen koepel van een 
„zomernachts-firmament aanblaft" . 

e lieer  Aloes strekt zijne aanvallen verder  uit dan 
het . Want schoon of onschoon kent hij 
niet, ziet hij  niet. het zijn de personen die hij  attaqueert, 
en al waren deze personen op het punt een nieuwe 

e te stichten, of 'n monument dat het nage-
slacht ons benijden zou, zijn pen zou in „d e Amster-
dammer"  voorgaan te waarschuwen tegen zoon vernieuwde-
poging eener  hem antipathieke parti j  om iets schoons te 
leveren. e „kunst"-zijd e der  zaak doet hem niets, het 
is voor  hem alles partij-politie k of zoo iets. En als echt 
politiker  maakt de heer s zich ook associaties, het 
komt er  niet op aan uit welken achterhoek deze komen, 
mits ze maar  aan het heilige doel beantwoorden: em-
bèter . Cuypers, zijne kunst en die zijner  geestver-
wanten. 

Waarlij k —  schreef hij  — de toekomst ziet er  minder 
donker  uit dan nog kort geleden. s over  de „toe-
komst"  van plastische kunst!) „E r  zijn ook nog andere 
gegevens, om dit met vertrouwen te kunnen constateeren". 

! n welke gegevens zijn deze, meent ge? Niet 
meer  of minder  dan het feestnummer van het Bouiv-
kundig Weekblad.' ! ! wat zijt gij  naïef, 
om 'n feestnummer met zijn gezellige parodieën op alles 
en nog wat, aan te halen als argument voor  uw hoop op 
'n betere toekomst! Zie hier  de impressie, welke velen 
met den heer  Cuypers deelden, toen hij  op genoemd 
feest eens hartelij k uit, ongeveer  de volgende woorden 
sprak (zie Opmerker  van  Juli): k had niet de viering 
„van het -jari g jubil é tier j  tot bevordering 
„van t verwacht nu eens een echt klassiek 
„feest te zullen zien en bijwonen, waar  het classisisme, 
„het academisme, hoogtij  vieren zouden, en ben tot 
„d e ervaring gekomen dat er  tot mijne groote vreugde 
„een geheel andere geest heerscht en er  door  de 

j  een nieuwe frissche stroom is begonnen 
„t e waaien. t classisisme, het conventioneele heeft 
„afgedaan en moet als overal plaats maken voor  het 
„rationalisme , één met socialisme, sociëteit, — 
„maatschappij . . . ." 

Zie, dit geeft hoop op de toekomst, want het is één 
met de nieuwe richtin g in schilderkunst, beeldhouwkunst 
en letterkunde, waartegen gij  u toch niet verzet, niet 
waar  ? en och, al wildet ge u daartegen verzetten, ge 
zoudt ras bemerken dat ge in de groote evolutie, die 
zich thans accomplisseert in de kunsten, slechts 'n 
ouwerwetsche toeschouwer waart, die beter  deed 'n tochtje 
te maken met de trekschuit. h laten we lezen wat 
ge verder  over  genoemd feestnummer schrijft : 

e dat in dit geestig samengesteld nummerden 
„draa k wordt gestoken met de ongelukkige richtin g in 
„den tegenwoordigen officicelen bouwstijl in Xedcrland" 
(het B. W. deed beter  den draak te steken met de 
tegenwoordige „ongelukkige ' richtin g in de „plastische" 
critiek ) „vinden we er  zoovele hatelijkheden in"  (hu, wat 
groeit ge daar  weer) „speciaal gericht aan het adres 
„van de beruchte afdeeling n en Wetenschappen", 
„da t ook hieruit blijkt , dat er  uitzicht op verbetering bestaat, 
„want (en nu krijgen we dan toch 'n krachtig argument) 
„het nummer is geredigeerd door  architecten van naam''. 

t ge, lezers „door architecten van naam!" n wilt 
ge weten wie deze witte raaf geweest is? We zullen hem 
niet noemen, daar  hij  de eerste zijn zou, om met zoo'n 
qualificatie verlegen te zitten; want zijn naam schiet 
juist uit den grond en kan nog geen ongezonde moes-
lucht verdragen om welig op te groeien. r  van naam, 

in vergelijking met de namen, die gij  aanvalt, zijn deze 
architecten

Na het Bouwk. Weekblad, krijgen we de e 
Zeitung" , waarin waarschijnlij k 'n professor  het woord 
voert, welk citaat ons te vervelend is om het aan te halen. 
We vergunnen ons evenwel op te merken dat indertij d in 
hetzelfde blad stukjes geplaatst waren van tegenoverge-
stelde strekking, van een professor, die onder  geleide 
van wijlen Alberdingk Thijm , den grootsten lof over  het 
museum uitbazuinde. 

t zou ons ook niet verwonderen, wanneer  genoemd 
artikel der "  door  den heer s of 'n ge-
dienstig vriend is geïnspireerd, om zoodoende in de 
gelegenheid te zijn eigen afbraak te citeeren en dit te 
geven als opinie uit liet buitenland. Bij  'n goede organi-
satie zulker  gedienstigheden visa-versa, kunnen we spoedig 

 te Brussel, Parijs en n arlekijntje s geplaatst 
krijgen , die gehoorzamen aan een ruk uit Amsterdam. 

e heer s heeft dan slechts aan zijne draadjes te 
trekken, om naar  verkiezing het rechter-  linkerbeentje 
dezer  mannetjes in de hoogte te doen gaan of hen te 
dwingen den onderging te profeteeren der  Xederlandsche 
bouwkunst. We krijgen dan 'n telegraphisch-architecto-
nisch-plastisch bureau s &  Co.! Och, , wat 
zult ge het dan druk krijgen! 

'n Paar  weken geleden is een nieuwe associé opgedui-
keld in den persoon van den heer , ex-gemeente-
architect van , thans . 

Onze lezers meenen we reeds genoegzaam op de hoogte 
te hebben gebracht van 's hoeren s artistieke eigen-
schappen — men leze onze stukjes over  de e ge-
hoorzaal en diverse „fragmentjes"  — om te beseffen dat 
het korps s nu juist niet verrijk t kan 
genoemd worden door  deze nieuwe benoeming. r  deze 
gehoorzaal is quasi klassiek, hetgeen den heer s 
blijdschap genoeg geeft om te juichen over  de opneming 
van dezen klassisist-renaissancist onder  de -
meesters. 

Ook heeft deze heer eens iets gerestaureerd, tégen het 
advies van den s van Schoone n en 
ziedaar  de heer l gelanceerd in den bond s &  Co. 

r  nu vragen wij , met welk recht de heer s zoo 
driest meent op te mogen treden ? Wat deed hij , wat 
heeft hij  zelf gedaan? s hij  kunstenaar, met eigen 
schoonheidsidée, die hij  verdedigt, ruimte geeft en hoog 
houdt, waardoor  hij  kunstuitingen, anders dan de zijne, 
niet naast zich kan dulden? Ware dit zoo, hij  zou minstens 
dankbaar  zijn dat door  Cuypers een eind gemaakt is 
aan de zotte steenen gedrochten , die men ons vóór zijn 
tij d als producten van bouwkunst wilde opdringen. j 
zou erkennen — evenals wij  dit doen — dat zijn sterk 
optreden een zeer  heilzamen invloed gehad heeft op de 
vormenspraak, die wij  thans kennen en waardceren. h 
neen, niets van dit alles, deze heer s heeft geen 
kunst-aspiraties, begrijpt niets, noch van architectuur, noch 
van sculpture, noch van schilderkunst. j  weet data, 
namen van auteurs, de namen hunner  werken, schift de 
soorten, classificeert ze in rubrieken, ontdekt oudheden, 
meent belang te moeten stellen in hunne geschiedenis; 
wil op grond van deze data en geschiedkennis spreken 
over  kunst en tuimelt daardoor  vanzelf in den grooten 
poel, waarin reeds zoo menig dilettant — van meer 
aplomb nog — geduikeld is. d hij  een greintje 
gevoel voor  bouwkunst o. a., dan zou hij  bijv . wat 
meer  respect toonen voor  het , dat, hoewel 
het wellicht te verbeteren is, toch daar  staat als een 
schitterende uiting van eigen schoonheidsbegrip, waarvan 
elk detail lacht met 's heeren ' donquichotterie, 
elke steen sterk genoeg is om zijn lansje voor  goed 
te breken. 

30 Juli 1S92. 

r  dan. mijnheer , waar  bemoeit gij  u dan 
toch mee? Wie heeft u geroepen om critieken te vellen 
over  knust? Catalogiseer, maak geschiedkundige betoogen 
over  het ontstaan van. .. .schilderijlijsten, schrijf boeken 
vol over , Quellinus, Van , wanneer 
ze geboren zijn, wanneer  gehuwd, wanneer  gestorven, 
maar  blij f thuis met uwe beschouwingen over  bouwkunst 
en plastische kunst" , waarvan ge niets weet! 

Wezenlijk, mijnheer , het is een ernstige raad, 
dien wij  u geven, en — zoo ge u te hoog gevoelt hem 
aan te nemen, — denk dan nog om het blad. waarin ge-
schrijft . Want wezenlijk, het is zoo pijnlijk ! 

. 
J T O T G . 

t programma van de prijsvragen, door  de -
schappij  tot bevordering der  bouwkunst uitgeschreven, 
is bekend gemaakt en in het Homvkunalg Weekblad 
van 23 Juli 'opgenomen. e eerste vraag betreft het 
ontwerp voor een vrijstaandeii predikstoel met doophek 
en banken voor doopvaders en kerkbestuur, 111 eeue
testantselie kerk, volgens eene bij  het programma ge-
voegde situatie gegroepeerd. Behalve het algemeene 
plan op de schaal van 1 a 100, worden de voor-, zij-
en achteraanzichten van den predikstoel, het vooraanzicht 
van het doophek en eene verticale doorsnede op de 
schaal van 1 a 20 en oen der  voornaamste details op 
'/„  der  ware grootte verlangd. e mededinging staat 
Voor alle Nederlanders open en er  worden drie prijzen 
uitgeloofd, als tie verguld-silveren, de zilveren en de 
bronzen medaille der , allen met het daarbij 
behoorende getuigschrift 

 getuigschrift, ten dienste van de af deelingen der 
 om te worden uitgereikt aan de bekroonden 

wegens prijsvragen, door de afdeelingen uit te schrijven, 
is het onderwerp van de tweede vraag. r  worden 
ontwerpen gevraagd van 40 bij . grootte en 
geschikt voor  photographische reproductie op een blad 
van 2S bij  35 . Ook voor  de beantwoording van i 
deze prijsvraag worden allo Nederlanders uitgenoodigd ; 
de eerste prij s bestaat uit de zilveren medaille en hot 
getuigschrift der , benevens ƒ 100 , en de 
tweede prij s uit de bronzen medaille met het getuigschrift. 

Voor  mededinging naar  de derde prijsvraag, een 
bliksemafleider met windvaan voor een landhuis, worden 
alleen de loden van de j  tot bevordering 
der bouwkunst uitgenoodigd. Voor  hot beste en tor 
bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgeloofd 
do bronzen medaille en het getuigschrift dor . 

Antwoorden op bovenstaande drie prijsvragen worden 
vóór of op den 23 r  lcSy2, des middags twaalf 
uren, vrachtvri j  ingewacht aan het Bureau der -
schappij  te Amsterdam. e commissie van beoordeeling 
der ontworpen bestaat uit de hoeren J. Verheul , 
A . e Comto, Jos. Th. J. Cuypers, i 1 Overs en 
C. . Posthumus . 

. 

Onder  de vele nieuwe bouwmaterialen, die tegen-
woordig in don handel gebracht worden, belmoren ook 
de riet- en gipsplanken. 

s vroeger  vestigden wij  de aandacht op dit materiaal 
dat, naar  bekend is, ook hiortolande vervaardigd wordt.
Thans brengt de firma  A . &  O. k te g ! 
(Wurtemburg) , onder  do benaming s Gipsplanken" 
een fabrikaat in den handel, dat binnen zeer  korten tij d 
in , Oostenrijk, ë en Amerika in ruime 
mate in toepassing gebracht is en zeer  goed aan het 
doel beantwoordt. 

r  deskundigen wordt dit materiaal, zoowol uit een 
technisch als uit een gezondheids-oogpunt, als een belang-
rijk e vooruitgang beschouwd. e gipsplanken hebben 
het karakter  van houten planken en worden gewoonlijk 
vervaardigd in eene lengte van 2i/.1 . bij  25 . 
breedte on dikte van 2 tot 12 . Zij  bestaan hoofd-
zakelijk uit eene geprepareerde gipsmassa, vermengd met 
andere bindende en lichte stoffen, welke door  oen even-
redige en met zorg aangebrachte bijvoeging van riet 
versterkt zijn. r  deze bestanddeelen verkrijg t het ge-
heel groote veerkracht en lichtheid, terwij l het bovendien 
een slechte geluid- en warmtegeleider  is. 

Bestaat daaraan behoefte, dan kan de keerzijde van do 
gipsplanken niet asphaltpapier  voorzien worden, waardoor 
het weerstandsvermogen tegen hitte, koude en vocht nog 
vermeerderd wordt. 

o gipsplanken sluiten hol en dol in elkaar, wat de 
stevigheid van het verband natuurlij k zeer  bevordert; zij 
laten zich als hout spijkeren en op elke verlangde maat 
afzagen, zoodat het gebruik ervan uiterst gemakkelijk 
is. liet fabrikaat is uitstekend geschikt voor  plafonds, 
beschieting van zolderkamers, bekleeding van trappen-
huizen en stallingen, voor  separatiemuren , isoloering van 
daken, gegolfd-ijzeren gebouwen, ziekenhuizen enz. 

n voordeel dor  gipsplanken is dat zij  in elk jaar-
getijde kunnen worden aangebracht,; zij  zijn onmiddellijk 
droog en , volgens het onderzoek aan het kon. proef-
station van bouwmaterialen te Berlijn , onbrandbaar. 

n een door  do firma k uitgegeven catalogus zijn 
de uitgevoerde constructies met gipsplanken geïllustreerd 
en worden de groote doelmatigheid en voordooien van 
dit materiaal uitvoerig betoogd. Wij  twijfelen dan ook 
niet of het zal ook hiortolande steeds meer  en meer 
toepassing vinden. 

o gipsplanken zijn in het gebouw der j 
tot bevordering der t tentoongesteld. 

G VA N . . 

n de noot, geplaatst onder  onderstaand ingezonden 
stuk, overgenomen uit  van 23 dezer, 
worden andore dag- en weekbladen uitgenoodigd het 
in hunne kolommen op te nemen. Wij  hebben gemeend 
aan dit verzoek te moeten voldoen. 

Aan de  van  ingenieur". 

 ij  n h e  r de ! 

Aangenaam zou het mij  zijn indien u deze regelen 
wildet opnemen in uw blad, dat door  zijne algemeene 
verspreiding in technische kringen aan de uitvoering van 
mijn denkbeeld tie meeste kans van slagen aanbiedt. 

t belangstelling en spanning is zeker  door  velen, 
doch vooral door  het groote aantal belanghebbenden bij 
de groote werken in ons vaderland, het streven en 
werken der  Zuiderzee-vereeniging gevolgd. 

Nu dat streven en werken in tal van belangrijke 
onderzoekingen, nota's en beschouwingen een vasten 
vorm heeft verkregen en aan het hoofd van het -
tement van Waterstaat, . en \ . de ingenieur  staat, 
die aan dat alles dien vorm heeft gegeven, zou nu de-
tij d niet gekomen zijn dat de vele honderden direct 
belanghebbenden, van af de ingenieurs, de opzichters, 
de nijveron en handelaars tot de werklieden toe, door 
een adresbeweging aan de e g en de beide 

s der  Staten-( icneraal aandringen om tl it grootscho 
werk, waarmoe het bestaan en do wolvaart van die 
allen en nog velen meer  ten nauwste verbonden is, 
door  de spoedige indiening en goedkeuring van een 
wetsontwerp tot een begin van uitvoering te brengen ? 

e waarschuwing van professor  leiders in zijne rede-
voering (zie bladz. 63 der  volksuitgave): dat binnen 
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enkele jaren, wanneer de nu onderhanden zijnde groote 
werken voltooid zijn , er  geen honderden maar  duizenden 
werkeloozen in alle rangen en standen der  maatschappij 
zullen komen, is niet overdreven. 

Wat moet er  van die allen worden? van de ambtenaren 
hoog cn laag die door  jaren lange uitvoering van groote 
werken een schat van kennis en ervaring verwierven en 
zich in de gelegenheid gesteld zagen daardoor in het 
onderhoud van zich en de hunnen te voorzien; van al de 
kooplieden, handelaars, fabrikanten en aannemers die 
door hun leveringen, fabrikaten en uitvoeringen voor 
zichzelven en tallooze werklieden het brood verdienen? 
daarbij  nog in aanmerking nemende dat in ons land 
groote kapitalen aan hulpmaterieel voor  de uitvoering van 
dergelijke werken zijn vastgelegd, welker  waarde bij 
gebrek aan werk tot de waarde van afbraak wordt 
teruggebracht. 

Zonder mij  in staatkundige of staathuishoudkundige 
beschouwingen te verdiepen, die ik gaarne aan meer  be-
voegden overlaat, komt het mij  voor dat het tot stand 
brengen van dit grootsche werk minstens evenveel. mis-
schien zelfs veel meer zal tegemoet komen aan de be-
vrediging van de maatschappelijke nooden van ons volk, 
dan de oplossing van dc kiesrechtquaestie e. d. 

k hoop dat na de eerste schrede van r Pierson, 
r j  de tweede zal zetten om met dit wets-

ontwerp op practische wijze voor een deel in deze 
nooden te trachten voorziening te vinden. 

t zijn goede vrienden des volks , die het nuttigen 
arbeid en een eerlijk verdiend stuk brood bezorgen. 

t de overweging van het bovenstaande, waarvan 
de waarheid, zoo ik veronderstel, door  niemand betwist 
zal worden, invloedrijker  personen dan schrijver  dezes 
bewegen een adres, als door mij  bedoeld wordt, op 
het touw te zetten, dan zal de steun van allen, naar 
ik zeker  vertrouw, hun niet ontbreken. 

t beleelde dankzegging voor  de verleende plaatsruimte, 
niet de meeste hoogachting 

J. . E , 

buitengew. opzichter bij liet 
kanaal Amsterdam —

Gor ichem, 18 Juli 1892. 

Volgens loopende geruchten bestaat er  uitzicht tot 
instelling eener  staatscommissie voor het ontwerp be-
treffende de droogmaking der  Zuiderzee; is dit het 
geval, dan zou er  wellicht spoedig een begin van uit-
voering aan het grootsche plan gegeven kunnen worden. 

N V A N . 

Van den heer J. W. , ingenieur te Gouda, 
ontvingen wij  onderstaand schrijven: 

Naar  aanleiding der  bespreking over  fluaten in n" s-
27 en 28 van dezen jaargang, heb ik de eer  u mede 
te deelen, dat alle inlichtingen door mij  als vertegen-
woordiger der  firma r  verstrekt worden. 

r  het in de eerste plaats noodig was dat de 
verschillende steensoorten, die hiertelande gebruikt 
worden, onderzocht en de voordeeligste wijze van 
fluateering daarvan vastgesteld werden, zijn dc monsters 
naar de fabriek opgezonden. t resultaat van dat 
onderzoek zal binnenkort bekend gemaakt kunnen worden. 

levering hoofdstuk V , plinten, lambrizeeringen, behang-
en schutwerk , en het begin van hoofdstuk , deuren 
en poorten. 

Schadwwleer.  bladzijden over het aanbrengen van 
licht- en schaduwtinten in projcetievische cn perspeetievischt 
teekeningen, is dc titel van een werkje van den heer 
B. J. Bouwmeester  Jr. te , dat dezer 
dagen door de Erven . van r en Zoon te 
Amsterdam werd uitgegeven. Blijkens het voorwoord is 
de schrijver  uitgegaan van de meening dat de beoefenaar 
van projectieleer en perspectief, die deze wetenschappen 
door  de nieuwste goede werken heeft leeren kennen, slechts 
eene kleine aanleiding noodig heeft om de verkregen 
kennis toe te passen. Volgens schrijver  moeten deze 
bladzijden beschouwd worden als eene aanleiding tot 
zelfstudie en als inleiding voor het  voor de 
Schadtrwleer, dat weldra het licht zal zien. 

t werkje bevat 3 platen en is voor  60 cent ver« 
krijgbaar  gesteld. 

. 
Van Onze betimmeringen, handboek voor  bouwkundigen 

(uitgave van A . \Y. Sijthoff te ) is dc derde af-
levering verschenen. Behalve het vervolg van hoofdstuk 
V , handelende over  houten bevloering, bevat deze af-

. 

n een (nieuw) boek over c cn Alphand 
verhaalt de heer n t aangaande den eerste 
eene vermakelijke geschiedenis. c maakte in 
lul i 1S70 eene reis door  Zwitserland en besteeg den 

. j  bevond zich op 2900 Al. hoogte, op 
den gletscher van Schwarzemberg, door  eene koord ver-
bonden met den gids Baptiste. e gids had met goed 
geluk een sprong gedaan; toen c wilde sprin-
gen , viel hij  in de kloof, die , boven zeer  nauw , beneden 
wijd . en 100 . diep was. j  hing aan het touw, maar 
de gids voelde dat hij  met elke poging om zijnen meester 
omhoog te trekken , zelf voet verloor. Bovendien sleet het 
touw op de scherpte van het ijs. — b je een gezin? 
vroeg . — Eene vrouw en kinderen, ant-
woordde de gids. — Goed, zeide , pas op 
dan , ik zal het touw doorsnijden. En sneller  dan hij  het 
gezegd had, had hij  aldus gedaan. j  viel — maar  12 

. lager was er  een uitspringend st .k ijs, waarop hij 
terecht kwam. 1 lij  was nu voorloopig buiten gevaar — 
echter  met 88 . diepte onder  zich, zittende op ijs en 
aldoor  waterdroppels op zich krijgende, die dadelijk be-
vroren en hem tot ijs dreigden te maken. Zoo zat hij 
daar  meer dan drie uur  lang, daar de gids hulp moest 
gaan halen om hem te verlossen. En wat deed hij , al 
dien tijd ? j  had zijn album uit den zak gehaald en 
teekende bladen vol studies. En toen hij  later  een boek 
over  den c had geschreven, kon men daar  lezen: 
„Ayant ui la fortune de /omber dans mie crevasse 
de fond"  (A. A'. C.) 

ÜE G V A N T . 

A ' Amsterdammer,  voor Nederland, wijdt in 
het nummer van Zaterdag 30 dezer, een hoofdartikel aan 
de opening van het , waarin gewezen 
wordt op de feesten, die daarbij  in de volgende week 
zullen gehouden worden. Terecht wordt daarbij  gezegd 
dat het plan tot deze feestviering voor  de Nederlandsen1? 
natie een verrassing zal zijn; levendig toch staat het alle 
belanghebbenden voor den geest, dat het kanaal door  de 
Geldersche vallei de aangewezen weg voor  den Amster-
damschen handel was en met het oog daarop laat de 
schrijver  zich als volgt uit: 

„Wi e had ooit kunnen denken, dat de Amsterdamsche 
handel nog eens uit onbeklemde borst zou juichen 
over  deze zegepraal van Utrecht en van , de 
beide centra der  oppositie tegen het voorgestelde kanaal 
door de Geldersche vallei? Amsterdam heeft moord en 
brand geroepen indertij d — en o. i. had het er  alle 

30 Juli 1892.  E O P  E . 

reden toe, — toen men om m te sparen en 
om Utrecht te believen, het niet den kor/sten maar den 
langste 11 weg naar den n had opgedrongen, en dat 
ditzelfde Amsterdam nu dol van pret, de n 
noodigt om de officieele openstelling van dien [angsten 
weg naar , tut iets onvergetelijks te maken, 
eerlijk gezegd, ook wij  hadden daarop niet gerekend. 
Ons zou het niet verwonderd hebben, indien de hoofdstad 
het aan Utrecht had overgelaten den heer ! te ver-
zoeken , als leestredenaar op te treden en met de 
Utrechtsche, de Gorkumsche en de e s 
van l een cantate te zingen op den lang-
sten weg. 

Nu Amsterdam een feest organiseert, waarvoor de 
gemeenteraad /'5000 toestond, om de t via Gor-
kum als een zegen voor  Amsterdam te verheerlijken, 
moet in de waardecring van het w ede-kanaal een 
groote ommekeer  zijn gekomen. e vraag wordt zelfs 
gedaan of eene opmeting misschien geleerd heeft dat de 
weg van Amsterdam naar den n over  Vreeswijk en 
Gorkuni niet langer is dan die over d , zoodat 
thans aan Amsterdam de mededinging niet m in 
den transitohandel inderdaad mogelijk is geworden. 

e schrijver  verlangt dat de ten feeste invitecrende 
r  van l te Amsterdam alle twijfelaars 

inlicht door het publiceercn van een vergelijkenden staat 
van kosten voor de t van n op Amsterdam, 
per  schip of per  last. Blijk t daaruit dat Amsterdam met 
het l een t kan verkrijgen, dan 
zal elk Amsterdammer de vlag willen uitsteken; is de 

r van koophandel niet in staat die zekerheid 
te geven, wat moet er  dan van het feest gezegd worden .' 

t slot van het artikel gei ft daarop het volgende 
antwoord: 

, men duide ons deze overtuiging niet ten kwade, 
dan verkeert dat feest in strij d met het gevoel van eer 
en waardigheid dat het jong Amsterdam niet mag ont-
breken. n is het een zwakheid, op den dag, dat door 
daden ónze liefste wensch ons is ontzegd, den gevel te 
tooien met het oud-  lollandsch dundoek, dat zinnebeeld 
van wil , van macht en geestkracht; dan ga men liever 
stil zijn weg en zuchte bij  zichzelve: O Amsterdam, ji j 
groote stad, 'k wou dat je meer  courage had , — ot zwere 
niet te zullen rusten vóór deze stad haar  recht verkregen 
heeft; niet esn verbinding met het stedeke Gorichem, 
maar met het groote e land. 

„O p iets in dezen geest hadden wij  gehoopt, ook van 
onzen Gemeenteraad en van onze r van -
handel. n plechtige vergadering, een plechtig protest, 
en een plechtige belofte, van nooit tevreden te zullen 
zijn met deze gift der s zagen wij  tegemoet; een 
nieuwen eisch, krachtiger  dan ooit om een echt -
kanaal , dien hadden wij  bij  de opening van het -
kanaal van onze autoriteiten verwacht... . r  een feest?! 

„O , Amsterdam, gij  zijt dan wel geknakt!  loc moet 
uw kracht gebroken zijn, om met een blij  gezicht in zulk 
een neerlaag te berusten; ja zelfs uw n te 
noodigen uit het trotsche s op den m dien dag 
te treden om op een stoombootje aan de e 
te gaan , ten einde van dit vernederend schouw spel getuige 
te wezen. Toe, zeg dat feest nog af!" 

. 

Op de vele aanvragen 0111 toezending van een exemplaar 
van  Opmerker n". 30, is dienende dat dit nummer, 
bevattende den voorgevel van de Sporttentoonstelling 
te Scheveningcn in lichtdruk , en den plattegrond in 
photolithographic, zoolang de voorraad strekt, tegen 
toezending van het bedrag van ƒ 0.40 verkrijgbaar is. 

 Administratie. 

 E . 
. e r van binnenlandsche /aken brengt ter 

kennis van hen, ilie liet examen van geëxamineerd en beëedigd landme-
ter  wenschen af te leggen , dat zij  zich daartoe vóór  Augustus schrif-
telijk hij  het t van binnenlandsche zaken moeten aanmelden, 
niet «verlegging vau de getuigschriften of diploma bedoeld in art
van het koninklij k U-Juit van iS Juli  {Staatsblad 11". , zooals het 
s gewijzigd bij  dat van jo Juni  {Staatsblad n°.

e commissie, hij . besluit van ifi Juni, benoemd tot -
dering van de belangen van de Neder), nijverheid en den Nederl. handel 
en landbouw, bij  gelegenheid der  in  tc Chicago tc houden tentoon-
stelling, verzoekt allen, die voornemens zijn inzendingen op die ten li-
Stelling te doen cn de commissie nog niet met hun voornemen in kennis 
-lelden, alsnog ten spoedigste daarvan mededeeling te doen aan den 
secretaris der "commissie, jhr. S. Van Otter», e van Waterstaat, 

l en Nijverheid te 's-Gravenhage, onder  opgave van den aardra 
omvang hunner  inzending en van de daardoor  noodige plaatsruimte in  . 

(St.-tl.) 

e Vereeniging ..Architectura"  alhier  zal /.omlag .)! dezer, van 
'« morgens  lot 's namiddags (1 uren, in het Gebouw voor n en 
Wetenschappen, ter  bezichtiging stellen : 

a. de antwoorden, ingekomen op de onlangs door de Vereeniging 
t en Vriendschap"  te m uitgeschreven prijst ragen; cn 

'  b. de voornaamste antwoorden, ingekomen op de door  het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia"  tc Amsterdam uitgeschreven prijsvragen. 

e toegang is vrij . 
. r  het bestuur  der j  tot bevordering van 

t zijn de volgende onderscheidingen toegekend op de tentoon? 
stelling van houwkunst,

de zilveren medaille voor  het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp 
van ecu uitgevoerd bouwwerk aan den heer  A. ('. llleijs, te Amsterdam, 
voor  zijne inzending teekeningen naar  uitgevoerde bouwwerken , 

de bronzen medaille voor  de beste en daartoe waardig gekeurde teekening 
van een bestaand oud Nederlandsen gebouw aan den heer  A. N. Godefroy, 
eerelid der , te Amsterdam, voor  zijne inzending teekeningen 
naar gevels van oude gehouwen te Amsterdam en elders; 

eene"  buitengewone bronzen medaille aan den heer  E. W. . , te 
's-Gravenhage, voor  zijne inzending teekeningen op kunstnijverheidsgebicd. 

c medaille voor  teekeningen naar  onuitgevoerde bouwwerken werd 
niet toegekend. . 

e inzendingen der  bestuursleden, de hecren Ed. Cuypers, . h. . 
l en . Verheul , bleven builen heoordeehng. daar  hel bestuur 

de jury uitmaakte; ook de inzending van den heer  1'. J. s 
bleef op diens verzoek builen mededinging. 

- Tot Xed. leden van de iurv der  üoekhandeltentoonstelling in bet 
Paleis voor  Volksvlijt tc Atnslcidain zijn benoemd : dc heeren . Van 
Son - 1'. A. . Boele van , n ; . Ein rik 
en . Joh. Enschedé-, ; J. . , t. . , . A. de 

, . . llubncr. W. 1!. G. , 1>. Ui. Smit, . Smidt van 
, Amsterdam : Aug. , n . F. e Stoppelaar, , 

en 11. A. . , Schiedam. 
e buitenlandsche leden zijn: E. l'lon, . Odent, A. e Vasseur, 

n Cruel, A. Gauthier-Villars, V. thainpenois, . , Abel  .oiibaud 
en Armand Colin, te Parijs; o Fritzsche en Otto , te -ip/ig; lleinr. . te . J. Tyssen Bruxelles, te Brussel en 

Payót, te . e heer  A. Templier e llachette &  ie) 
is représentant de la n Francaise. 

- Toen ten vorigen jare . Pierson en . Van Tienhoven als 
minister  waren opgetreden, werd al spoedig voor  he.de verdii.ii>tc.!|kc 
Amsterdamsche burgers een huldeblijk beraamd. e beeltenis zou tot 
eene blijvende gedachtenis aan de stad worden geschonken. 

Thans zijn de portretten, door  mcj. Therèse Schwartze geschilderd, ge-
reed' Op  Augustus zullen zij  in dc aula der  t lliverslteil aan het dagc-
lijksch bestuur  worden aangeboden. n de Senaatskamer dier  universiteit 
zullen zij  voortaan naast de portretten van zoovele andere geleerden, die 
den luister  van het Amsterdanisch hooger  onderwijs hebben vermeerderd 
eene plaats vinden. Bekend is, hoe de Amsterdamsche hogeschool vooral 
aan het beleid van . Van Tienhoven, den even ongedachten als snellen 
bloei, waartoe zij  vau hare oprichting af kwam, heelt tc danken; terwijl 

. Pierson als buitengewoon hoogleeraar  haar hel prestige van zijn 
naam cn zijne gaven heeft geleend. 

. n dc avondvergadering, Vrijdag  dezer  door 
den Gemeenteraad gehouden, werd de heer  Julicn . ingenieur-
architect cn leeraar  aan de Universiteit te , tot directeur der 
koninklijk e school voor  nuttige cn beeldende kunsten alhier  benoemd, 
luist naar  aanleiding van die benoeming was dc zitting zeer  geanimeerd; 
in, de voordracht toch, den d voorgelegd , kwamen slechts twee namen 
voor, als: . genoemde heer  J. y cu  P. 1. den , leeraar 
aan de Academie van beeldende kunsten te s-Gravenhage. Volgens de 
loopende geruchten waren aanvankelijk drie candidate.! op de aanbeveling 
geplaatst, maar  had de r van c zaken, aan wiens 
«ocdkcuriii"  de voordracht onderworpen is, een der  namen geschrapt cn 
no was Atonbekendheid met den eersten candidaat oorzaak dat ecu paar 
leden van den Gemeenteraad het voorstel deden dc voordracht terug te 
zenden en daarop drie candidaten te plaatsen.  lllgclukklgcrw ijze bepaal-
den zij  zich niet tot dit voorstel, maar  een der  leden voegde daaraan loc, 
dat de heer  Julicn y een Belg is. die vóór eenige jaren deoude gas-
fabriek le 'S-Bosch beeft helpen afbreken, cn dal hij  mogelijk wel dc 
rechte man is om aan het hoofd der  school geplaatst tc worden, maar 
dat het afbreken eener  oude fabriek geen voldoende aanbeveling geelt. 

j  komt dat dc titel van professeur  in België z.  van weinig l.ctec-

http://he.de
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kenis is. wijl men «la.tr  spreekt van fnf.ssntr 
dé ttansc, tU HUard etc. 

1 [ierop volgde een krachtig protest, waarbij 
geweven werd op de proeven van bekwaamheid, 
ilour  den e.unliilaat 1 >\ eigelegd . waarna de heer 
. y met 12 van de if> ttemmen gekozen weid; 

op den heer n g waren 2 >temnieii uit-
gebracht en een tweetal briefje-kwamen oninge-
vuld uit de bits. 

— r  Provinciale Staten van Noordbrabant 
is in de jongste zomer  z it tiny eene aanzienlijke 
verbetering gebracht in de pensioenen der opzich-
ters van den provincialen waterstaat. j  besluit 
van 1S79 was bij  30-jarigen diensttijd het pensioen 
vastgesteld voor  een opzichter  der  le klasse op 

 2e klasse op /'500 en 3e klawe /'400. 
Thans is bepaald, dat het pensioen voor  ietier 
jaar  dienst berekend wordt op een zestigste deel 
van tie gemiddelde jaarwedde, die de opzichter 
gedurende de laatste zestig maanden voor  zijn 
ontslag genoten heeft, niet dien verstande dat 
het pensioen het twee-derde der  jaarwedde tot 
een maximum van duizend gulden niet mag te 
boven gaan. 

. behouden-- nadere goedkeuring van 
den minister  van binnenlnndsehe zaken, is door 
het l»estuur der  ambaelit-school t,,t directeur 
benoemd de heet l-'raii s van , hoofdop-
zichter  bij  de gemeentewerken te Amsterdam 

. n de uitvoerige onderzoekingen 
en Uiringen ten behoeve der  waterleiding alhier, 
voor een paar  jaren door  den ingenieur . 1'. 
N. a te 's-Cravenhage verricht, ver-
wachten, dat het water  tier  in aanbouw zijnde 
waterleiding uitstekend zoude zijn. de uitkomsten 
van een der  reeds gemaakte artesisehe putten 
heeft de/e verwachting niet beschaamd. 

Niet alleen is het water, dat in overvloedige 
hoeveelheid door  tien put wordt gegeven, koel. 
helder  en kleurloos, zuiver  en aangenaam van 
smaak, maar  ook het scheikundig onderzoek op 
last der  gemeente Almeloo door  den heer l)r. 
11. J, a verricht, toonde aan dat hel water 
uitstékend is te noemen. 

e artesische putten, die een diepte van 25 
tot 30 . bereiken, laat de e met haar 

n door  eigen personeel uitvoeren ; 
tie constructie van den put is zoodanig, «lat het 
water  kristalhelder  uit den m te voorschijn 
treedt en geen filtrati e meer behoeft, hetgeen 
aan de zuiverheid en de frischheid van het water 
zeer  ten goede komt. 

. Naai wij  vernemen beslaat bij 
eenige ingezetenen het [dan om, ten gerieve van 
de markters op het Waterlooplein, een gedeelte 
van dat plein tot markthal in te richten. 

r  den architect, tien heer l\. . , 
is een plan ontworpen, «lat reeds bij  JJ. en W. 
is ingediend. n de toelichting wordt mede-
gedeeld, dat de voor  die uitvoering benoodigde 
gelden oiigevuii / 175,000, zeker  zullen worden 
verkregen, daar  reeds kapitalisten van invloed 
hun instemming met het plan hebben betuigd 
en hunne medewerking hebben toegezegd. 

Aan liet stuk is bovendien een lijst met meer 
dan honderd namen van markters toegevoegd, 
waarin groote sympathie met liet plan wordt 
betuigd. 

Volgens het omwerp zal het geitouw — dat 
tie ontwerpers zich denken öf op het verhoogde 
voetpad tusschen den Zwanenburg wal en tie 

t óf op het gedeelte tus-
schen de - en AATonskerk en de -
koopersdwarsstraat — ongeveer  2400 1 groot 
en omgeven zijn door een open buitengalerij, 
ter  breedte van j '  a . 

s deze galerij  is dan plaats voor  42 met 
glas afgesloten winkeltjes, ter  grootte van ̂  
9-5 m c l c c n c boogie van  3.8 . 

n deze winkeltjes be\ inden zich de binnen-
galerijen, waar  plaats is voor  minstens (10 uit-
stallingen en welke door  middel van 4 ijzeren 
trappen ler  breedte van ongeveer  l 1

 2 , kunnen 
bereikt worden. 

Op den beganen grond is plaats voor  80 
uitstallingen, die alle afgesloten kunnen worden. 

Tusschen de uitstallingen zijn in de lengte van 
de hal looppaden gehouden, ter  breedte van 2 

, terwijl over  de breedte een looppad i> ge-
houden van ongeveer  3'/* . Aan de noordzijde 
(tramlijn ) is een doorgang,evenalsaande zuidzijde, 
elk ter  breedte van  3.50 . 

Aan de oost- en Westzijden bevinden zich de 

1 boofdtoegangen, elk ter  breedte van ongeveer 
4 . e en de hierboven genoemde toegangen 
zullen rs avonds worden afgesloten door  ijzeren 
hekken. 

lïi j  de hoofdtoegangen bevinden zich de trappen 
naar de galerijen, evenzoo de vei n voor 
politie, marktmeesters,opzichters en administrateur. 

t geheel zal zoo mogelijk electrisch verlicht 
en in elk geval van gas- en waterleiding voorzien 
worden, zoodat de markters bij  elke weersge-
steldheid, ook 's avonds en op zon- en feestdagen, 
in een geheel afgesloten gebouw hunne waren 
te koop kunnen aanbieden. 

j  tie hoogtebepaling van het gebouw is 
rekening gehouden met die van tic omliggende 
perceelen. 1 >e hoogte zal 12 . worden. e 
omliggende perceelen zullen dus geen hinder 
hebben van het gebouw, daar  een gewoon huis 
van twee verdiepingen, in den nok gemeten, reeds 
hooger is en tie straat tusschen de markthal en 
tie huizen hare gewone breedte behoudt 

e buitengalerij  zal bestaan uil gegoten-ijzeren 
kolommen, op sokkelt van e steen, 
en het geheel, evenals de binnengalerij  boven 
de winkels en de grintte kap, met zink afgedekt 
worden. 

Voor k daglicht wordt gezorgd door  toe-
passing van beweegbare glazen jaloezieltorden. 

Alle vloeren zullen bestaan uil ijzeren balken, 
waartusschen gewelven, met asphalt bedekt.ter*  iji 
voor  een goeden waterafvoer is gezorgd. 

1 >e winkeltjes aan de buitengalerij  zullen 
voorzien zijn van borstvt eringen van Escanasijnsche 
steen, waarop teakhouten winkelpuien en op-
schuiframen, zoodat ook tut op éen meter  buiten 
den winkel kan worden uitgestald. 

e stijl van het gebouw zal zijn e 
e en in hoofdzaak worden opgetrokken 

van ijzer, met bak en natuurlijk e steen. 
Ten slotte zij  hier  vermeld, dat omtrent het 

plaatsen van een sierlijk privatengeUmw langs 
den Zwanenburgwal besprekingen zullen plaats 
hebben. Zulk een gebouw toch is daar  bepaald 
nootlig . tiaar  en publiek én kooplieden hun toe-
vlucht tot een of ander  café moeten nemen , 't 
welk zeker  niet de voordeeligste weg voor  hen is. 

{/). r. X.) 

. 
— e heer  P. . Verhoeckx te

botch is benoemd tot adststent-leeraar  aan de 
Polytechnische School te . 

— r  den r  van Binnenl. Zaken is 
aan <l. J. Schulp, op zijn verzoek, met ingang 
van i Aug. eervol ontslag verleend als buiten-
gewoon opzichter  bij  den W van een labora-
torium voor  gezondheidsleer  en anorganische 
scheikunde te Utrecht. 

— r  den r  van n is tie heet 
(.'. J. . Wertheim gestekt ter  beschikking van 
tien»louverneur-t icneiaal van Nederlamlsch-lndiü, 
"in te worden benoemd tot ingenieur  je kl. bij 
den dienst van het mijnwezen aldaar. 

— Tot ingenieur-administrateur  van de -
der  waterleiding-maatschappij  is, in plaats van 
den heer , onlangs overleden, benoemd 
de heer . J. h van , tot dusver 
technisch ambtenaar bij  de Utrechtschc water-
leiding-maatschappij  en sedert Sept.  eerstge-
noemde betrekking le n waarnemende. 

— j . besl. is . |. 1'b. Van . 
voorzitter  van den d van Toezicht op de 
Spoorwegdiensten, met 1 Juli 1N02 benoemd lot 
Etcgeerings-commissaris bij  de Uil lit  m-maatschap-
pij  in Nederland. 

— e uitslag van het te Amsterdam door 
leerlingen der  rijks-normaalschool voor  teeken-
onderwijzers afgelegd eindexamen is als volgt : 11 
caml. namen daaraan deel, le weten 7 dames 
en 4 herren, allen behoorende tot de afdceling 
A (handteekeneiv. (ieslaagd zijn de dames A. . 
(oorenengel, van ; J. A. s en 
A. E. 11. . van Aiiistenlam , J. G. 

. e Jong, van Westzaan; (i. , van | 
; J. . (*. A. Nuysink, van -

payak en A. J. Scheuer, van ; l>e-
nevens de heer A. 11. J. , van 
1 .eeuwarden. 

—- Aan het eindexamen der  afdeeling voor 
kunstnaaldwerk van de l voor -
nijverheid te Amsterdam, werd deelgenomen door 
drie candidaten, die allen geslaagd zijn, niet | 

name de dames: A. . . van Assendelft, 
geboren le ; \V. . . ll.tlreub , 
geb. te Ainboina, en . (ireub, geb. te Saparoea, 

— 1 'e gemeenteraad van 's-  lertogenbosch 
heeft benoemd tot directeur  tier  koninklijk e school 
voor  nuttige en beeklende kunsten aldaar  den 
heer  Julieii , ingenieur-architect en leeraar 
aan de Universiteit te . 

— e eiviel-ingenieiir . Pringle, tijdelij k 
adjunct-ingenieur  bij  den alg. t van's s 
waterstaat (afd.  lerriening der , 
is door  liet e van i 
benoemd tot ingenieur  bij  hel , 
stand[daats . 

— Uit de 357 sollicitanten voor  de betrekking 
; van administrateur  tier  Nederlandsche -
maatschappij  werd door het h Bestuur 
gekozen ïfe heer  J. <.. Noot, burgemeester  van 
(iieten. 

— ]>ij  den Waterstaat in ö 
is de opzichter  3e kl. li . . Steenbeek op ver-
zoek eervol uit lands dienst ontslagen; voorts 
werd ter  beschikking van den directeur  der  bur-
gerlijke openbare werken gesteld, ten einde dienst 
te doen als opzichter  3eklasse bij  den Waterstaat, 

. 
- e heer J. . Erdmansdorfer, directeur 

tier  NieuwerauisteUche waterleiding, is aldaar 
overleden. 

. 
Getrouwd: 

B. A . , 

Leeraar llandteekenen en Hf

E X 

A .  G . . 

die, mede namens wederzijds:-he t rekkingen, har-
telijk dunk betuigen voor de vele bewijeen vau 
belangstelling bij  liim k ontvangen. 

, 87 Juli 1893. 

, 
f raphie 

e ondereeteekeudc vestigt de aandacht op z'rju 
inrichtin g voor  Pliol »ll t liagi aplile, bijzonde1" 
geschikt voor  de reproductie van p l miTeeke-
n n gen enz. van Uil. Arelnteeteu er. Bouwkun 
digeu; op die voor  l'ho t n eogr  i>h it- voor  de 
reproductie van Pinten en Gravures, ook raii 
Teekenlngrn voor  Boekwerken enz. tendienstevai. 

. Uitgevers en op zijne ? |ie-lnrJchtlnf f 
vuor 1111. , .dies tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O J . . 

g tegen . 
r  inrichting . 

. , 
A 11  T

t jaskUargekyaniseerd rot ou/wamvrgi 
Bi.lrrwi'rkpii , , 

, , 
Vloembben, ent enx. 

. &  J. , 

S EN , 
op de . Tentoonstelling te

1883 bekroond met 
t (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 

. 
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e n -
. 

Op  den *Ju Aui/uslut , 
de» [namiddags teu lmif twee ure (iri-enwicktijd) 
zal iu bet (ïutraai
iu liet lukaal naast tl<- wachtkamer  -W klasse lingaug 
Vestibule) worden aanbaatead : 

Volgen» bestek N"°. 507. 
t veibteeden en ophoogen van het 
stationsemplacement, wijiigenen uit-

n van de n en 
maken van twee gebonwen voo

e wisselbediening met e 
e n op het goede-

n . 
g /130 000) 

 r-lci,ihiii  van dtrtt Staat drr Xïd-'rtunden) 
en vulgeus bestik X». Stil. 

t maken van ophoogingen en -
vingen op de baan en stations-
emplacementen, het leggen en -
leggen van n en wissels, het 
wijzigen en n van afslni-

u en het maken en plaat-
sen van n ten be-
hoeve van het n van den 

g -
n tot gewonen . 

g / 35000. 
c hestekkei! zijn tejreu bct.iliuif \ an J 1.5U pereseiu 

phiar  verkrijgbaar  aau hri Cejitr.nd Administratie 
gebouw der j  aan het k t 
Am i  bij  den Portier, of op  aanvraAg 
met toe/ending van bei bedrug, auu bet bureau Weg 
en Werken, r . 

e aanwijzing wordt gedaan op dag en uur als 
in het bestek vermeld. 

e Administrateur . 

e n -
. 

Op  oen l.tn Augu»tut S 
des namiddags ten half twee ure \Grefnicic/ittjd 
zal iu bet Centraal l'ersoueustutiou e
in bel lokaal naast de wachtkamer  'ie klasse (ingang 
vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 

e g van 824 knb s 
met k

liet bestek is tegen betaling vau f9»9Si te ver-
krijgen uuu het Centraal Administratiegebouw tier 

j  aau bet k te A  bij 
den Portier  of op jranvo aanvraag met toezending 
vau bet bedrag aau liet bureau Weg en Werken, 

r  154. 
e Administrateur . 

Voor s in 

Eene lniliii ^  Giltt, in rergissipi: naar -
N laoaden, t  dmdeUJk tol UlUjken 

prijs te koop. a irclie\eu zich uuniiil-
dellijk te wendeu tut de 

Actiën Gesellschaft (tt n 
vorm. G.  Co. 

 y.U: AU-lloahU UT. 

Op i'njdag t/fii  l'Jf/vn .-fttt/t/sf'S, des middags 
ten \2 ure. zal de Zeer e r  .1. N 

N , door  Zijne e Boog-
wtariliitbeit l tien p vau m belast met 
den luniw eeiier  \i. . . Pastorie en aaiiliou-
righeilen voor  «le nieuw op te richten Parochie van 
het Allerheiligste ! van Jezus, iu tVn der  loealen 
van het l , Wagenstraat 2'ï. te 
'sGUA  in het openbaar  aanbesteden: 

N W EENE

.
T 

EN 

, 
een eu ander  overeenkomitig dc daarvan door  den 
Architect W. li. VAN » niitworpr u teeke-
uiugen. détails eu opgemaakt bestek. 

i en aanwijzing worden dagelijks vau 
'J 12 eu 2-1 ten kantore van den Architect 
ver-trekt. 

e teekeuïugeu. detail» »n/. liggen dagelijks van 
(J 1 uur  in één der  localen van voornoemd l 
ter  inzage, eu zijn dezelve tegen den prijs van j'  15 
per  stel met bestek, of bestek afzonderlijk tegen 
f'2, ten kautore vau dm Architect, l 
\o. -JU tv. Vtiraveiibage. verkrijgbaar. 

e , r  en CóasBam-
dant der e te , zal op Womt-
dma den 10n Auuumttta . des vooriuid-
daga ten * ure. in het openbaarmmnbmtÊmdew 
de levering van : 

N°. 1. 700  TEA . 
X». 2. 2.200.000 . E 

N . 
e voorgaarden, waarnaar tie aanbesteding zal 

geschieden, liggen ter  lezing aan het t 
van e te , bij  de n der 

e te ,  en te l -
voi.isi.iis, ter  grifii c ran de Provinciale Besturen, 
uitgezonderd dat vau de [irovineie . 
en ter  Secretarie van tie Geineeutebesturen te -

 en te , eu irjn , op frmnco aan-
vrage, ;'t f%»Wt per  exemplaar, le verkrijgpn bij 
den r  der e t<-

|le . voor  elk bestek afzonder-
lijk , ingericht overeenkomstig Art. 6 oer  Algemecne 
Voorwaarden, zullen, behoorlijk gesloten, moeten 
worden ingeleverd ter  griflie van tie e der 

e te  VÓOT of uiterlij k t>|> den 
tlag der  bestetling, «les voormiddag* ten elf ure. 

JJ-  'irf.it/miraat
. . 

, 85 Juli 1802. 

Aanbesteding. 
e  ,A 

ftnnhrslftlfn  ()p Wo,>nsda<i 10 AugmtnsXt&'ï. 
tle> namiddags ü uur. iu haar  lokaal Noordsiugel 
No.  te m : 

t N van - en VEE-
N met . op 

bet open n Sectie A No. 3850, 
gelegen aan den n 
Weg te , ten Westen 
van e . 
k en teekeuiuiirii en details lii'iien van af 

'J'i  Juli a. s. ter e in txiv< l lokaal, 
alwaar  bestek en teekeuiugen ïi O per  itel 
zijn te bekomen. 

i vv.irden van al'  turn ilatoiii n 
door  de Architecten T. [,. s &  Z\.. Witte 
de Witlutraa t 34, Botterdam. 

g / 27046. 
e  der E GAS-

 te Araham is voornemens op Vrijdmif 
5 AmgutiH» ties namiddags teu l ure, iu het 
openbaar  ten kautore der  rubriek 

aan te besteden: 
t n van pl. m 32
kolenloods. het metselen van een 
gevel in de e kolenloods, 
het ophoogen van het n en het 
bouwen vaneen gebouw voo s 
en s op een n aan 
de k te . 

t-'.l , ii r: ' o ( i <  n is iiji n betaling vau 
ƒ 2,— te verkrijgt ! tea n tore der  fabriek, terwijl 
de teekeninu vao ü> koleiibxuls aldaar  ter  inza_re liijt . 

e uanuïjziiii ; zal geschieden u|> g 1 
Augustus, des voormiddag* ten  uren. 

n alle werkdagen van voormiddag* 
10—12 en namiddags 2 4 ure, ten kantore van 
den architect A. . t , t ufl. 4. 

J. ! . 0  Ju. 

e n -

Op  ml uil den 1.1 A nu ll tl ut  H9£ 
den uauiiddags ten half twee ure {(iri :*nicic/itijd) 
zal iu het t eutraal 1 Vrsonenst.ilion te Amsterdam 
in liet lokaal naast de waehtkaiiier  -!e kla-sc i ingang 
Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek \o. 5-'?: 

t maken van n n met vlecht-
d en j e -

ken in de n de  stations-
g op het l -

sonenstation te . 
g /14600. 

( /'oor rekea'mg ran den $ta*t der
l bestek met 2 teekeuingen is ad / O ver-

krijgbaar  iu het ('eutraal Administratiegebouw tier 
j  aan lut k te  bij 

deu Portier  of op franco aanvraag met toezending 
vau liet bedrag aan het bureau Weg en Werken, 

t r 164. 
e tijd vau aanwijzing is in het bestek vermeld. 

e Administrateur . 

Aanbesteding. 
Xaiueui zijn principaal zal oudergf teekende op 

 dan 81 a Aui/ntlut . dis 
namiddag! 0111 1 uur. iu het hotel „1> -

"  te J!::si  11 in. iu het openbaar  manbm-
ttreirn : 

T N VAN EENE A in 
het „Spiegel' (bij den ) 
te s sum, met p van alle 
bouwstoffen, , -

n en e onkosten. 
t  en twee  liggen  inzage 

iu genoemd luttel, alwaar teveus een stel teeke-
uingen. tegen betaling vau / O.J.Ï. verkrijgbaar  is. 

Nadere inlichtingen 'en kantore van oiulerge-
teekende Uiokin. boven  eu Co., Amsterdam), 
ties voormiddag* vau 10 1̂  uur. 

C. W. . 
Architect. 

de inaraanaen 1884 tot eu met 1891 110 E 
 voor/1.20 per jaargang. Alla 

jaargangen zijn geheel compleet, in losse bladen en 
zoo goed als nieuw Briaran frateo, onder  leitars 
W. ö, ann het bureau van dit blad. 

http://�la.tr
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A . & , g , n & t . 

s G i p s p l a n k en 
milcii mogelijk eene fpordlffi  danrtlrlltng van Plafonds, lii-lit e Scheidsmuren, ttissehen-
vloeren, g etc. 

 l.ol. r-tni,  vim n en vochtige nnircn. Onbrandbaar 
Vertegenwoordigers voor  : . A . li. U U P U Y te Oo,

e Fabriek VAN 
, 

-
^ ^ p

r , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, enz. 

d n N 
' \ 7 V e © g r , . 

E , 
de schoonste, beste en g-oedkooppte Ver f voor 

- en , is alleen  bij 

G. S &' Co., Amsterdam. 
Verfwaren, silicaat, enz. enz. 

J. W. V - Gouda. 
Plafonds, Separatiemnren, Ventilatiekokers. 

Onbrandbaar  _ lewleerend. 
, Attesten, Prospectus gratis. 

i van « laai of van t worilcn sinds  onder 
 garantie geleverd dour  den uitvinder  en fabrikant 

j , Hrm.chrla. 
Generaal Agent voor  en  T. W. T Jr ,

J. . P. JANSE, 
t 56i 

levert alle , speciaal 
Zweedsch en .N'oonlsfli (iranii't , raw. beliakt, 
Cflirolilceri l en jrennlijst voor  Gebouwon, 
Sluisworken, Wntbrkoeringon, -
steenen, Vootstukken toor  Standbool-
den, Grafmonumenten Grufstuonen, 
Godonksteenen, Altaren. Naamplaten 
elc. etc. 

 Agent mor Sederlinil en
VA N  & . eigenaari vim 

(.rniiirtjtrocvc u te , , E 
nri/r , ErNXiJ. en . 

;i' Ï.\ST en . 
welke rcoils tul vim Granietwerkea hier  to lande 
en in ik' n it n lieverd en in r U 

e half , zachte, 
uit de eenisre in die steensoort beslaande "roeven 
van  U l V . 

Eenige  voo
Nederland 

n <in P r o B i è « 35. 

E T & C0., , 
i 9 9. 

n van t en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

. 
X>'s P a t e nt 

y , 

Sterk. Q-oedkoop. 
Vrnnit  onme gSilluitrrerdeprijs-

courant. ,4) 

Opgericht 1856. 
a m 18SS. 
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en al, w-it de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 
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X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
 cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van Ut Opmerkt t te 
's-Hage en bij  den t Jon. G.  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 
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e circulaire, door  eenige werklieden-vereenigingen 
aan heeren architecten toegezonden (zie Opmerker  van 
16 Juli 11.), zal door  velen terzijde gelegd zijn met 
een vage overweging: daar  kunnen wij  niets aan doen, 
wij  kunnen zulke ingrijpende bepalingen zoo maar  niet 
in onze bestekken opnemen, de juiste formule voor  de 
oplossing van deze vraag is nog niet gevonden, laat 
ons daarop wachten, en dan . . . . Ja, en dan, gedrongen 
door  de noodzakelijkheid, maar  juist tijdi g genoeg om 
den schijn te geven van welwillendheid jegens tien werk-
man , zullen de gevraagde bepalingen in de bestekken 
verschijnen. t k en de Gemeente zullen moeten voor-
gaan , aleer  van den particulieren architect eenige te-
gemoetkoming te verwachten is. 

t is echter  te begrijpen dat de werkman zich met 
zulk een circulair e tot de architecten richt ; de bespre-
kingen op het „architecten-congres"  over  deze belangrijke 
quaestie, moeten hem den indruk gegeven hebben dat de 
architect gereed staat hem te helpen; en hij  zal er  vast 
op gerekend hebben dat de j  t. b. v. bouw-
kunst, de wenschclijkhcid geconstateerd hebbende, dat 
eene wettelijke regeling van loon en arbeidsduur, door 
het zelfstandig optreden van de ingenieurs (architecten) 
en de werklieden moet worden voorbereid, dit schrijven, 
ten minste bij  hare leden, met warmte zou steunen en 
niets verzuimen om met de noodige samenwerking te 
trachten, iets positiefs tot stand te brengen. 

r  die samenwerking, in onzen tij d een levens-
voorwaarde voor  elke onderneming, zal de werkman 
bij  de architecten niet vinden; die bestaat in voldoende 
mate bij  de arbeiders zeiven, en als zij alle onderlinge 
Verdeeldheden wilden op zijde zetten en ter  bereiking 
van hun eenparig streven zich vast aaneensloten, dan 
behoefden zij  zich niet te vernetleren om met angstvallige 
Verzoeken aan te kloppen bij  hen, wien het niet gegeven 
is deze quaestie flinkweg op te lossen. t de archi-
tecten zullen de arbeiders niet veel verder  komen dan 
tot betuigingen van instemming en mooie beloften tot 
medewerking, tot een blufferi g streven naar  veredeling 
Van het ambacht of een schoolmeesterig vragen naar 

proeven van bekwaamheid zonder  daarbij  de verzekering 
te geven, dat zij  even vurig zullen strijden om dien 
bekwamen werkman een behoorlijk bestaan te verzekeren 
en éérst de noodzakelijke verbeteringen, door  den werk-
man gevraagd en vóór  alles noodig om hem in staat 
te stellen zich te ontwikkelen en uit liefde voot zijn vak 
zich te bekwamen, te helpen tot stand brengen. 

n er, wat zeer  te hopen is, architecten zijn 
die zullen trachten op hunne werken de gewenschte 
wijzigingen in te voeren, dan is het nog te voorzien 
tlat de bouwheer, goedkoop en vooral haastig werk 
eischende, zich ertegen zal verzetten; en de huidige 
positie van het meerendeel der  architecten is van dien 
aard, dat juist dat „goedkoop en vlug"  een levens-
quaestie voor  hen is n dit geval kunnen zij  den arbeider 
broederlij k de hand reiken; hem helpen is hun onmogelijk. 

Vóór  1 Augustus verwachten de betrokken Vereen i-
gingen antwoord op hun schrijven. r  echter  onder 
de architecten over  deze circulair e niet het minste 
overleg heeft plaats gehad en zelfs de j 
t. b. v. Bouwkunst zich houdt als had zij  zich nooit 
met het arbeidersvraagstuk ingelaten, zal de te ver-
wachten oogst uiterst schraal zijn. 

e arbeiders zullen thans zelf kunnen bepalen, welke 
waartle er  te hechten is aan beloften en streven van 
hen, die zich als hunne vrienden opwerpen. Er zijn thans 
daden gevraagd, met woorden kan men er  zich dus 
niet afmaken!

l dit stukje geschreven werd voor  De Opmerker 
van den 30< t c" Juli , waarin het door  bijzondere om-
standigheden niet meer  geplaatst kon worden, blijf t de 
inhoud nog actueel genoeg — voornamelijk nu het ons 
gebleken is dat de vergadering in „Geelvinck"  niet 
voor  de pers toegankelijk was, zoodat niets nog bekend 
is omtrent de daar  gehouden besprekingen  om het 
thans te plaatsen. . 

G T E . 

t voorstel, onlangs door  Burgemeester  en Wethouders 
van m ingediend, omtrent wijziging der  verorde-

We e van Arehitectura et amicitia stelt zich alleen verantwoordelijk voor  den inhoud Tan stukken, gewaarinciktinctdeiuiti-ileni.'WA . 



! 5 8 E . f> Augustus 1892 

ningen op liet beheer  der  drinkwaterleidingen, is van den 
volgenden inhoud : 

„Sedert geruimen tij d is door  ons College de vraag 
overwogen, op welke wijze een wetenschappelijk onderzoek 
van het water  der  gemeentel ij '  drinkwaterleidingen be-
hoort te worden ingericht. Tot in het jaar  1890 waren 
de heeren Schalkwijk en l'ennink alhier  met het geregeld 
scheikundig onderzoek van het leidingwater  belast, terwij l 
ook wijlen de heer . F. J. , als voorzitter  der 
Gezondheids-commissie , zich daarmede bezig hield , van 
wien wij  meermalen belangrijke rapporten daaromtrent 
mochten ontvangen. 

n het vorige jaar  heeft de Gezondheids-commissie er-
op aangedrongen, dat de chemische en bacteriologische 
controle van het drinkwater  zou worden voortgezet, en 
zich bereid verklaard, indien haar  het daartoe vereischte 
crediet werd verleend, zoodanig onderzoek onder  hare 
leiding te doen plaats hebben, waarvan de strekking zou 
zijn om de noodige gegevens te verzamelen vooreene 
juiste beoordeeling der  hoedanigheid van het drinkwater , 
en om, indien de noodzakelijkheid daarvan mocht blijken , 
tevens de middelen op te sporen, die tot verbetering 
zouden kunnen leiden. 

„Omtren t de briefwisseling, aangaande deze zaak door 
ons met de Gezondheids-commissie gevoerd, hebben wij 
het advies der  Commissie voor  de drinkwaterleidingen 
ingewonnen, liet nut van een geregeld, systematisch 
onderzoek ten volle erkennende, wenscht die Commissie 
evenwel het beoogde doel op andere wijze te bereiken ; j nomen. 

die wedden meer  in overeenstemming te brengen niet 
hetgeen aan ambtenaren bij  andere takken van dienst, 
zooals bij  de afdeeling plaatselijke werken en bij  de 
gemeente-gasfabrieken , is toegekend. 

., Wij  hebben ons met deze voorstellen kunnen ver-
eenigen. Op den voorgrond stellende dat een geregeld 
wetenschappelijk onderzoek van het water  bij  de gemeen-
telijk e drinkwaterleidingen niet mag ontbreken, is ons 
College van oordeel, dat vóór alles de directie dier 
inrichtingen in staat gesteld moet worden , zelve over  den 
noodigen wetcnschappelijken bijstand en hulpmiddelen 

1 ten behoeve der  fabrikage te beschikken, waarvoor  de 
aanstelling van een daarvoor  bijzonder  aangewezen per-
soon, tegelijk bacterioloog en scheikundige, onder  toe-
zicht en verantwoordelijkheid van den r  der 
drinkwaterleidingen, onontbeerlijk is. t het later 
wenschelijk blijken om bovendien een nadere controle, 
afgescheiden van het beheer  der  drinkwaterleidingen, in 
het leven te roepen, dan houden wij  ons voor, daarom-
trent opnieuw in overleg te treden met de Gezondheids-
commissie, wier  ten deze betoonde bereidwilligheid door 
ons op hoogen prij s wordt gesteld. 

„Oo k dc voorgestelde uitbreidin g van het personeel bij 
de drinkwaterleidingen en tie verhooging van bezoldiging 
achten wij  met het oog op de vermeerdering der  werk-
zaamheden bij  die administratie gerechtvaardigd ; behou-
dens eene wijziging in de bepaling van sommige trakte-
menten, hebben wij  het voorstel der  Commissie overge-

Zij verklaart niet overtuigd te zijn van de noodzake-
lijkhei d om eene scheiding te brengen in het beheer 
der drinkwaterleidingen, door  de onderzoekingen van 
het water, die' daartoe uit den aard der  zaak behooren, 
aan een andere commissie op te dragen, en zij  geeft 
er  de voorkeur  aan, een ambtenaar, aan de directie 
der drinkwaterleidingen verbonden, met die taak te 
belasten. r  echter  in de thans bestaande organisatie 
van het beheer  der  drinkwaterleidingen , vastgesteld bij 
verordening van den 20 i 1886, zulk een ambtenaar 
niet is opgenomen, geeft de Commissie in overweging, 
deze regeling te- herzien , waartoe zij  ons een ontwerp-
verordening heeft doen toekomen. 

liet bij  dit voorstel overgelegd ontwerp van Burg. en 
Weth. bevat voornamelijk de volgende bepalingen: 

e directeur  wordt in zijn beheer  bijgestaan: 
it. voor  het administratieve gedeelte: door  een boek-

houder; eerste klerken; tweede klerken; een hoofdcon-
trolc ; controleurs; adjunct-controleurs; een bode en 
verder  tijdelij k personeel voor  schrijfwerk enz. 

b. voor  de exploitatie: door  een adjunct-directeur; een 
hoofd-machinist; machinisten; adsistent-machinisten; een 
opzichter  en vertier  personeel. 

e bezoldigingen zijn als volgt: directeur  /'3000 a 
/'4000 ; adjunct-directeur  / '  500 a f 2500 ; boekhouder 
/ 1400 a / 1800, met vrij e woning, vuur  en licht of 

j  is voorgesteld, het personeel bij  deze admi- ƒ 3 00 verhooging van bezoldiging; eerste klerken ƒ950 

a 1350; 2e klerken f 400a/'  900; hoofd-controleur  /' 1200 nistratie uit te breiden met een ambtenaar, aan wien het 
boven omschreven wateronderzoek kan worden opgedragen, 
die tevens met het beheer  der  inrichtin g bij  de Oude 
Plantage en met de dagelijkschc leiding der  filtratie  kan 
worden belast, — een en ander  onder  verantwoordelijkheid 
van den r  der  drinkwaterleidingen — en die, 
met den titel van adjunct-directeur, zou kunnen worden 
aangewezen om den r  bij  afwezigheid of ontstente-
nis te vervangen. 

n acht de Commissie eene vermeerdering 
van het personeel der  controleurs bij  hare administratie ge-
wenscht; aan deze ambtenaren is opgedragen het verrich-
ten van de noodige opmetingen en het beschrijven dei-
abonnementen voor  waterlevering, het onderzoek der 
particulier e leidingen, het opsporen van frauduteuse han-
delingen, het aflezen der  watermeters enz., en met het 
oog op de gestadige uitbreidin g der  contracten voor 
waterlevering is de noodzakelijkheid eener  reorganisatie 
van dien tak van dienst gebleken. n wenscht de 
Commissie te voorzien door  de aanstelling van eenen 
hoofd-controleur, die, onmiddellijk staande onder  den 

, het toezicht op die werkzaamheden zal heb-
ben uit te oefenen. 

Ten slotte maakt de Commissie van tie gelegenheid 
gebruik om eenige verhoogingen voor  te stellen van de 
minima en van de maxima der  traktementen van het 
personeel, in dienst bij  de drinkwaterleidingen , ten einde 

a / 1800; controleurs / 850 a/ 1100;adjunct-controleurs 
/ 600 a /'  8110 ; bode fj a/ 10 per  week; hoofd-machinist 
/ 1250 a ƒ1650, met vrij e woning, vuur  en licht, of 
ƒ 2.30 per  week; machinisten / '850 a f 1100, met vrij e 
woning, vuur  en licht, of ƒ 2 . 30 per  week; adsistent-
machinisten /'600 a ƒ800, met vrij e woning, vuur  en 

licht: opzichter  f  700. e belooning van het 
overige personeel wordt door  den r  , onder  goed-
keuring van Burgemeester  en Wethouders, vastgesteld. 

J TOT G VAN 
( . 

G . 

 naar  op 27 'juli  1892. 
Begunstigd door  schoon weder, begaf zich op Woensdag 

jl . een vier-en-twintigtal leden naar , ten einde aldaar 
eenige merkwaardigheden te bezichtigen en verder  het 
nuttige aan het aangename te paren. 

Te ongeveer  halfelf aangekomen, werd onder- ge-
leide van tien heer  l.imbjr g het eerst de Polytechnische 
school bezichtigd. Na de ontvangst in de zoogenaamde 
Prinsenzaal, werden wij  rondgeleid en omtrent vele 
bijzonderheden, als: modellen, teekeningen en andere 
hulpmiddelen, het onderwijs betreffende, ingelicht; de 
bezichtiging van die inrichtin g was dan ook wel tie 
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moeite waard, en op allen maakte de school een 
uitstekenden indruk . 

a werd een bezoek gebracht aan het glasschilders-
atelier  van den heer  Schouten ; ook hier  werden we wel-
willend ontvangen en ingelicht omtrent alle bijzonderheden 
van het beschilderen, bakken of branden van het glas. 

t atelier  van den schilder  prijk t met vele voorwerpen 
van oude kunst, die zeer  groote waarde hebben voor 
navolging van teekening en kleur. Aan genoemden heer 
is het beschilderen van een der  ramen van een kerk te 
Amsterdam opgedragen, waarvan wij  den uitslag, die eene 
zeer  omvangrijke afmeting had , op ware grootte te zien 
kregen. 

Vervolgens werd de gist- en spiritusfabriek bezichtigd. 
e fabriek binnentredende, werden de leden ontvangen 

en rondgeleid door  den heer , chef van de af-
deeling voor  tie belangen van het personeel, enz., die-
ons allereerst een algemeen overzicht van de fabriek en 
het fabrikaat gaf en daarna elke zaak in het bijzonder 
naging en van alles eene zeer  duidelijk e verklarin g gal, 
althans schrijver  dezer  heeft er  het volgende van kunnen 
leeren. 

e spiritus, waarvan de fabrikage in vele opzichten gelijk 
staat aan die van alcoholische tiranken, wordt in hoofd-
zaak gestookt uit maïs, rogge of gerst, welke granen naar 
mate van hunne hardheid, eenigen tijd , bijv. een- a tweemaal 
vier-en-twintig uren in eenen daartoe ingerichten ijzeren 
bak, of bakken, met water  worden geweekt, om daarna, 
ten einde het water  te doen uitzakken, op steenen 
vloeren te winden gestort. r  het vocht en de in-
middels verkregen warmte begint het graan of de maïs 
te ontkiemen en vormt zich een zeker  suikergehalte. 
Vervolgens wordt het gebracht op tie eestvloeren, die 
bestaan tut eene vierkant bemetselde ruimte, waarin een 
5-tal beweegbare ijzeren vloeren boven elkander  geplaatst 
is; het graan, dat eerst op den bovensten vloer  ge-
bracht is, wordt van lieverlede naar  beneden gestort ; 
op den ondersten vloer  wordt het aan zeer  droge en 
warme lucht, waarmede de eestruinite gevuld wordt, 
blootgesteld. a wordt het weder  uitgestort op 
steenen vloeren, om te bekoelen en de zoogenaamde 
„knaphardheid "  te verkrijgen. 

e bewerking geschiedt om de verdere ontkieming, 
waarmede het verlies van het gewonnen suikergehalte 
zou gepaard gaan, te voorkomen. 

t graan is thans in den toestand van mout en tot 
malen gereed , dat, met walsen , aan de fabriek geschiedt; 
met toevoeging van water  wordt het meel 111 bakken 
gebracht, waarin machinale roertoestellen het tot een 
beslag vormen; in dien staat blijf t het weder  in andere 
bakken eenige uren rustig' staan, tot de noodige gisting 
bereikt is, waarna het in ketels tot het kookpunt wordt 
verhit; de opstijgende dampen, door  koud water  afge-
koeld , vormen in hoofdzaak het vocht, dat als spiritus 
bekend is. 

 )e gist uit deze bereiding voortkomende , wordt van 
nadeelige bestanddeelen gezuiverd, droog geperst, en 
daarna verpakt. 

e geheele bewerking, zoowel het malen van het mout 
als het vervoeren van een en ander  door  transportkokers 
of buizen, het beslaan, de gistpersing met verpakking, 
de opvoering van water  en graan, enz. enz., geschiedt 
door  stoom, met machines van de nieuwste vinding; de 
geheele fabriek is op grootsche schaal ingericht. en 
maakt tien indruk van op uitstekende wijze bestuurd 
te worden, 

r  al wordt ook alles door  stoomkracht gedreven, 
toch zijn zeer  vele werklieden noodig, voor  wier  welzijn 
voortreffelij k gezórgd wordt. 

n de nabijheid van de fabriek zijn op een fraai aan-

gelegd terrein, met boomen en heesters beplant, straten 
aangelegd met een tachtigtal grootere en kleinere wonin-
gen, waarbij  eigen winkel, concertzaal, schoollokalen, 
muziektent in het park bij  een vijver  enz.; de geheele 
aanleg geeft blij k van orde en groote zorg voor  de 
werklieden. 

n heer l werd hartelij k dank gezegd voor  zijn 
welwillend geleide ; na voor  den inwendige mensch ge-
zorgd te hebben begaf zich het gezelschap naar  de 
tegelfabriek van den heer e ; met bewonde-
ring werden tie tegels, vazen en andere voorwerpen van 
kunst en smaak, die aldaar  worden vervaardigd, in 
oogenschouw genomen. 

Ten slotte werd nog een bezoek gebracht .tan de kerken, 
met grafkelder, enz., en daarna naar  's  lage gestoomd, 
 waar  men zich aan een gemeenschappelijken maaltijd in 

'  Café e vereenigde en vervolgens in opgewekte 
stemming huiswaarts keerde. 

 V A N E -
. 

Tegen het einde van dit jaar  zal bij  de firma C. . 
, van Gogh te Amsterdam in het licht gegeven worden 
een „Gedenkboek der  keuzetentoonstelling van heden-
daagsche schilderkunst", gehouden in Art i et Amicitiae 

i te Amsterdam. 
t zal minstens een twintigtal etsen, lithographieën en 

houtgravures bevatten, van de hand der  heeren Breitner, 
, , d . Toorop, Jan Veth, 

\Y. W'itsen en Ph. Zilcken, terwij l buitendien een vijf -
tigtal der  overige werken, tusschen tien tekst in peiltee-
keningen van de hand des heeren t Nihbri g en eenige 
anderen, zal worden gereproduceerd. 

t den tekst van dit boek heeft Jan Veth zich belast , 
terwij l n tie leiding van het decoratief uitdos-
sen van het boek op zich nam 

T V A N  NAA
. 

1 loewel reeds sedert eenigen tij d verschillende gedeelten 
van het w edekanaal in gebruik'  zijn ge-
nomen en o. a. het kanaalvak Amsterdam—Xichtevecht 
den n Aug. 1891 voor  de scheepvaart werd geopend, 
besloot tie r  van l en Fabrieken te 
Amsterdam thans de opening van het -
wedekanaal eenigszins feestelijk te doen plaats hebben. 

e Amsterdamsche Gemeenteraad nam een besluit
een bijdrage van f 5000 te verleenen voor  de feestelijke 
opening, wanneer  ook van andere zijden belangstelling 
 getoond en medewerking verzekerd werd. 

Aan deze voorwaarden is in ruime mate voldaan. Een 
 zeer  groot aantal autoriteiten en vertegenwoordigers van 
tien Ncderlandschen handel verklaarde het feest te zullen 

i bijwonen en verleende ruimen geldelijken steunen . . 
n Wilhelmina en . . de s 

werden uitgenoodigd de feestelijke openstelling van den 
nieuwen waterweg van Amsterdam naar  den n met 
haar  tegenwoordigheid op te luisteren. n werd 

i echter  van de zijde der s eenig bezwaar  gemaakt. 
omdat er  nog geen sprake was van de opening van het 

j  geheele , maar slechts van een 
 gedeelte, maar  de uitnoodiging werd aangenomen om 

i deel te nemen aan een „feesttocht van .Amsterdam naar 
' Vreeswijk"  door  het reeds voltooide kanaalgedeelte. 

(>m deze voor  Amsterdam zoo gewichtige gebeurtenis 
eenigszins te begrijpen , geven we een kort overzicht van 
de geschiedenis van deze vaartverbetering. 

n vorige eeuwen moesten de schepen, die in Amsterdam 
voor  den n bestemd werden, den weg volgen van 
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ningeri op het beheer  der  drinkwaterleidingen, is van den 
volgenden inhoud : 

„Sedert geruimen tij d is door  ons College de vraag 
overwogen, op welke wijze een wetenschappelijk onderzoek 
van het water  der  gemeentelijke drinkwaterleidingen be-
hoort te worden ingericht. Tot in het jaar  1890 waren 
de heeren Schalkwijk en Pennink alhier  met het geregeld 
scheikundig onderzoek van het leidingwater  belast, terwij l 
ook wijlen de heer 1 )r. . |. , als voorzitter  der 
Gezondheids-commissie , zich daarmede bezig hield , van 
wien wij  meermalen belangrijke rapporten daaromtrent 
mochten ontvangen. 

n het vorige jaar  heeft de Gezondheids-commissie er-
op aangedrongen , dat de chemische en bacteriologische 
controle van het drinkwater  zou worden voortgezet, en 
zich bereid verklaard , indien haar  het daartoe vereischte 
crediet werd verleend, zoodanig onderzoek onder  hare 
leiding te doen plaats hebben, waarvan de strekking zou 
zijn om de noodige gegevens te verzamelen voor  eene 
juiste beoordeeling der  hoedanigheid van het drinkwater , 
en om, indien de noodzakelijkheid daarvan mocht blijken , 
tevens de middelen op te sporen, die tot verbetering 
zouden kunnen leiden. 

„ ( hntrent de briefwisseling, aangaande deze zaak door 
ons met de Gezondheids-commissie gevoerd, hebben wij 
het advies der  Commissie voor  de drinkwaterleidingen 
ingewonnen. t nut van een geregeld, systematisch 
onderzoek ten volle erkennende, wenscht die Commissie 
evenwel het beoogde doel op andere wijze te bereiken ; 
zij  verklaart niet overtuigd te zijn van de noodzake-
lijkhei d om eene scheiding te brengen in het beheer 
der drinkwaterleidingen, door  de onderzoekingen van 
het water, die daartoe uit den aard der  zaak b.-liooren, 

 aan een andere commissie op te dragen, en zij  geeft 
er  de voorkeur  aan, een ambtenaar, aan de directie 
der drinkwaterleidingen verbonden, mee die taak te 
belasten. r  echter  in de thans bestaande organisatie 
van het beheer  der  drinkwaterleidingen, vastgesteld bij 
verordening van den 20 i 1886, zulk een ambtenaar 
niet is opgenomen, geeft de Commissie in overweging, 
deze regeling te- herzien, waartoe zij  ons een ontwerp-
verordening heeft doen toekomen. 

j  is voorgesteld, het personeel bij  deze admi-
nistratie uit te breiden met een ambtenaar, aan wien het 
boven omschreven waleronderzoek kan worden opgedragen, 
die tevens met het beheer  der  inrichtin g bij  de ((ude 
Plantage en met de dagelijkschc leiding der  filtrati e kan 
worden belast, — een en ander  onder  verantwoordelijkheid 
van den r  der  drinkwaterleidingen - - en die, 
met den titel van adjunct-directeur, zou kunnen worden 
aangewezen om den r  bij  afwezigheid of ontstente-
nis te vervangen. 

., 1 (aarenboven acht de Commissie eene vermeerdering 
van het personeel tier  controleurs bij  hare administratie ge-
wenscht; aan deze ambtenaren is opgedragen het verrich-
ten van tie noodige opmetingen en het beschrijven der 
abonnementen voor  waterlevering, het onderzoek dei-
particulier e leidingen, het opsporen vanfrauduleusehan-
delingen, het aflezen tier  watermeters enz., en met het 
oog op tie gestadige uitbreidin g tier  contracten voor 
waterlevering is tie noodzakelijkheid eener  reorganisatie 
van dien tak van dienst gebleken. n wenscht de 
Commissie te voorzien door  tie aanstelling van eenen 
hoofd-controleur, die, onmiddellijk staande onder  den 

, het toezicht op die werkzaamheden zal heb-
ben uit te oefenen. 

Ten slotte maakt de Commissie van tie gelegenheid 
gebruik om eenige verhoogingen voor  te stellen van de 
minima en van tie maxima der  traktementen van het 
personeel, in dienst bij  tie drinkwaterleidingen , ten einde 

die wedden meer  in overeenstemming te brengen met 
hetgeen aan ambtenaren bij  andere takken van dienst, 
zooals bij  tie afdeeling plaatselijke werken en bij  de 
gemeente-gasfabrieken, is toegekend. 

„  Wij  hebben ons met deze voorstellen kunnen ver-
eenigen. Op den voorgrond stellende dat een geregeld 
wetenschappelijk onderzoek van het water  bij  de gemeen-
telijk e drinkwaterleidingen niet mag ontbreken, is ons 
College van oordeel, tlat vtiór  alles de directie dier 
inrichtingen in staat gesteltl moet worden , zelve over  den 
noodigen wetenschappelijken bijstand en hulpmiddelen 
ten behoeve der  fabrikage te beschikken , waarvoor  de 
aanstelling van een daarvoor  bijzonder  aangewezen per-
soon, tegelijk bacterioloog en scheikundige, onder  toe-
zicht en verantwoordelijkheid van den r  der 
drinkwaterleidingen, onontbeerlijk is. t het later 
wenschelijk blijken om bovendien een nadere controle, 
afgescheiden van het beheer  der  drinkwaterleidingen, in 
het leven te roepen, dan houden wij  ons voor, daarom-
trent opnieuw in overleg te treden met de Gezondheids-
commissie, wier  ten tleze betoonde bereidwilligheid door 
ons op hoogen prij s wordt gesteltl. 

„Oo k de voorgestelde uitbreidin g van het personeel bij 
de drinkwaterleidingen en de verhooging van bezoldiging 
achten wij  met het  op tie vermeerdering tier  werk-
zaamheden bij  die administratie gerechtvaardigd ; beliou-

 dens eene wijziging"  in de bepaling van sommige trakte-
menten, hebben wij  het voorstel der  Commissie overge-

1 nomen." 

 let bij  dit voorstel overgelegd ontwerp van Burg. en 
Weth. bevat voornamelijk de volgende bepalingen: 

e directeur  wordt in zijn beheer  bijgestaan: 
11. voor  het administratieve gedeelte: door  een boek-

houder; eerste klerken; tweede klerken; een hoofdcon-
trolc'ir ; controleurs; adjunct-controleurs; een bode en 
verder  tijdelij k personeel voor  schrijfwerk enz. 

/'. voor  tie exploitatie: tloor  een adjunct-directeur; een 
hoofd-machinist; machinisten; adsistent-machinisten; een 
opzichter  en vertier  personeel. 

e bezoldigingen zijn als volgt: directeur  /'  3000 a 
/ '4000; adjunct-directeur  ƒ 1 5 00 a ƒ 2 5 0 0; boekhouder 
/ 1400 a / 1800, met vrij j  woning, vuur  en licht of 
ƒ 300 verhooging van bezoldiging; eerste klerken /950 
a 1350; 2c klerkenƒ400 aƒ 900; hoofd-controleur  /' 1200 
a / 1800; controleurs ƒ850 a /  too ; adjunct-controleurs 
/'600 a / '800; bode fj a/ 10 per  week; hoofd-machinist 
/ 1250 a f 1650, met vrij e woning, vuur  en licht, of 
f 2.30 per  week; machinisten / '850 a f 1100, met vrij e 
woning, vuur  en licht, of ƒ 2 . 30 per  week; adsistent-
machinisten /'600 a ƒ800, met vrij e woning, vuur  en 
licht; opzichter  ƒ 5 00 a ƒ700. e belooning van het 
overige personeel wordt tloor  den , onder  goed-
keuring van Burgemeester  en Wethouders, vastgesteld. 

J TO T G VA X 
. 

ArnicEi.ixt :  . 

 <y> 27  1892. 
Begunstigd tloor  schoon weder, begaf zich op Woensdag 

jl . een vief en-twintigtal leden naar , ten einde aldaar 
eenige merkwaardigheden te bezichtigen en vertier  het 
nuttige aan het aangename te paren. 

Te ongeveer  halfelf aangekomen, weid onder'  ge-
leide van den heer g het eerst de Polytechnische 
school bezichtigd. Na de ontvangst in de zoogenaamde 
Prinsenzaal, werden wij  rondgeleid en omtrent vete 
bijzonderheden, als: modellen, teekeningen en andere 
hulpmiddelen, het onderwijs betreffende, ingelicht; de 
bezichtiging van die inrichtin g was dan ook wel de 
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moeite waard, en op allen maakte de school een 
uitstekenden indruk . 

a werd een bezoek gebracht aan het glasschilders-
Atelier  van den heer  Schouten ; ook hier  werden we wel-
willend ontvangen en ingelicht omtrent alle bijzonderheden 
van het beschilderen, bakken of branden van het glas. 

t atelier  van den schilder  prijk t met vele voorwerpen 
van oude kunst, die zeer  groote waarde hebben voor 
navolging van teekening en kleur. Aan genoemden heer 
is het beschilderen van een der  ramen van een kerk te 
Amsterdam opgedragen, waarvan wij  den uitslag, die eene 
zeer  omvangrijke afmeting had, op ware grootte te zien 
kregen. 

Vervolgens werd de gist- en spiritusfabriek bezichtigd. 
e fabriek binnentredende, werden tie leden ontvangen 

en rondgeleid door  den heer , chef van tie af-
deeling voor  de belangen van het personeel, enz. , die [ 
ons allereerst een algemeen overzicht van tie fabriek en 
het fabrikaat gaf en daarna elke zaak in het bijzonder 
naging en van alles eene zeer  duidelijk e verklarin g gat, 
althans schrijver  dezer  heeft er  het volgende van kunnen 
leeren. 

1 )e spiritus, waarvan de fabrikage in vele opzichten gelijk 
staat aan die van alcoholische tiranken, wordt in hoofd-
zaak gestookt uit maïs, rogge of gerst, welke granen naar 
mate van hunne hardheid, eenigen tijd , bijv.een-atweemaal 
vier-en-tw intig uren in eenen daartoe ingerichten ijzeren 
bak, of bakken, met water  worden geweekt, om daarna, 
ten einde het water  te doen uitzakken, op stecnen 
vloeren te worden gestort. r  het vocht en de in-
middels verkregen warmte begint het graan of de maïs 
te ontkiemen en vormt zich een zeker  suikergehalte. 
Vervolgens wordt het gebracht op de eestvloercn, dit 
bestaan uit eene vierkant bemetselde ruimte, waarin een 
5-tal beweegbare ijzeren vloeren boven elkander  geplaatst 
is; het graan, dat eerst op den bovensten vloer  ge-
bracht is, wordt van lieverlede naar  beneden gestort ; 
op den ondersten vloer  wordt het aan zeer  droge en 
'warme lucht, waarmede de eestruimte gevuld wordt, 
blootgesteld. a wordt het weder  uitgestort op 
steenen vloeren, om te bekoelen en de zoogenaamde 
„knaphardheid "  te verkrijgen. 

e bewerking geschiedt om de verdere ontkieming , 
waarmede het verlies wan het gewonnen suikergehalte 
zou gepaard gaan, te voorkomen. 

t graan is thans in den toestand van mout en tot 
malen gereed , dat, met walsen, aan de fabriek geschiedt; 
met toevoeging van water  wordt het meel 111 bakken 
gebracht, waarin machinale roertoestellen het tot een 
beslag vormen; in dien staat blijf t het weder  in andere 
bakken eenige uren rustig staan, tot de noodige gisting 

t is, waarna het in ketels tot het kookpunt wordt 
verhit; de opstijgende dampen, door  koud water  afge-
koeld, vormen in hoofdzaak het vocht, dat als spiritus 
bekend is. 

e gist uit deze bereiding voortkomende, wordt van 
nadeelige bestandtleelen gezuiverd, droog geperst, en 
daarna verpakt. 

e geheele bewerking, zoowel het malen van het mout 
als het vervoeren van een en antler  door  transportkokers 
of buizen, het beslaan, de gistpersing niet verpakking, 
de opvoering van water  en graan, enz. enz., geschiedt 
door  stoom, met machines van de nieuwste vinding; de 
geheele fabriek is op grootschc schaal ingericht, en 
maakt den indruk van op uitstekende wijze bestuurd 
te worden. 

r  al wordt ook alles door  stoomkracht gedreven, 
toch zijn zeer  vele werklieden noodig, voor  wier  welzijn 
voortreffelij k gezorgd wordt. 

n de nabijheid van de fabriek zijn op een fraai aan-

gelegd terrein, niet boonien en heesters beplant, straten 
aangelegd met een tachtigtal grootcre en kleinere wonin-
gen, waarbij  eigen winkel, concertzaal, schoollokalen, 
muziektent in het park bij  een vijver  enz.; de geheele 
aanleg geeft blij k van orde en groote zorg voor  de 
werklieden. 

n heer l werd hartelij k tlank gezegd voor  zijn 
welwillend geleide ; na voor  den inwendige niensch ge-
zorgd te hebben begaf zich het gezelschap naar  de 
tegelfabriek van den heer ; met bewonde-
ring werden de tegels, vazen en andere voorwerpen van 
kunst en smaak, die aldaar  worden vervaardigd, irt 
oogenschouw genomen. 

Ten slotte werd nog een bezoek gebracht aan tie kerken, 
met grafkelder, enz., en daarna naar  'sllage gestoomd, 
waar  men zich aan een genieenschappelijken maaltijd in 
Café e vereenigde en vervolgens in opgewekte 
stemming huiswaarts keerde. 

 V A X E -
. 

Tegen het einde van dit jaar  zal bij  de tinna C. . 
van Gogh te Amsterdam in het licht gegeven worden 
een „Gedenkboek der  keuzetentoonstelling van heden-
daagsehe schilderkunst", gehouden in Art i et Amicitiae 
te Amsterdam. 

t zal minstens een twintigtal etsen, lithographieën en 
houtgravures bevatten, van tie hand der  heeren Breitner, 

, , l , Toorop, Jan Veth, 
W. Witsen en Ph. Zilcken , terwij l buitendien een vijf -
tigtal tier  overige werken, tusschen den tekst in pciltec-
keningen van de hand des heeren t Xibbri g en eenige 
anderen, zal worden gereproduceerd. 

t den tekst van dit boek heeft Jan Veth zich belast . 
terwij l n tie leiding van het decoratief uitdos-
sen van het boek op zich nam. 

T V A N  X A A
. 

 loewel reeds sedert eenigen tij d verschillende gedeelten 
van liet l in gebruik zijn ge-
nomen en o. a. het kanaalvak Amsterdam—Xichtevecht 
den [sten Aug. 1S91 voor  tie scheepvaart wertl geopend, 
besloot de r  van l en Fabrieken te 
Amsterdam thans de opening van het -
wedekanaal eenigszins feestelijk te doen plaats hebben. 

e Amsterdamsche Gemeenteraad nam een besluit 0111 
een bijdrage van f ;ooo te verleenen voor  de feestelijke 
opening, wanneer  ook van andere zijden belangstelling 
getoond en medewerking verzekerd wertl. 

Aan deze voorwaarden is in ruime mate voldaan. Een 
zeer  groot aantal autoriteiten en vertegenwoordigers van 
tien Xedcrlandsch.cn handel verklaarde het feest te zullen 
bijwonen en verleende ruimen geldelijken steun en . . 

n Wilhelmina en . . tie s 
werden uitgenoodigd de feestelijke openstelling van den 
nieuwen waterweg van .Amsterdam naar  den n met 
haar  tegenwoordigheid op te luisteren. n werd 
echter  van de zijde der s eenig bezwaar  gemaakt, 
omdat er  nog geen sprake was van tie opening van het 
geheele , maar slechts van een 
gedeelte, maar  de uitnootliging werd aangenomen om 
deel te nemen aan een „feesttocht van Amsterdam naar 
Vreeswijk"  door  het reeds voltooide kanaalgedeelte. 

(lm deze voor  Amsterdam zoo gewichtige gebeurtenis 
eenigszins te begrijpen, geven we een kort overzicht van 
de geschiedenis van deze vaartverbetering. 

n vorige eeuwen moesten de schepen , die in Amsterdam 
voor  den n bestemd werden, den weg volgen van 
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Amsterdam uit over  de Zuiderzee naar  de Vecht tc 
, van hier  langs deze rivier  naar  Utrecht cn ver-

volgens door  den Vaartschen n tot aan Vreeswijk aan 
de k om langs die rivier  den n te bereiken. 

Slechts de kleinere schepen konden de Zuiderzee ver-
mijden en voeren langs den Amstel en verder  binnendoor 
naar  Vreeswijk. 

Onder g Willem  werd in 1822 ter  verbetering 
van den waterweg van Amsterdam naar  den n tot 
het graven van de e he vaart besloten, waardoor  die 
stad met de k werd verbonden en in 1825 werd door 
het graven van het Zederikkanaal de kortste verbinding 
met de Waal verkregen. 

c sluizen hadden een doorvaartwijdt e van 8 meter  en 
veroorloofden een diepgang voor  de schepen van 2.10 . 

l oorspronkelijk beantwoordende aan de eischen , 
die voor  een geregelde scheepvaart noodig waren, vol-
deden noch de doorvaartwijdte, noch de ligging der 
slagdorpels aan de voorwaarden, die tegenwoordig ge-
steld worden voor  een goede communicatie te water 
van de hoofdstad des lands met . 

e e vaart, op verschillende plaatsen te nauw, 
bezat bovendien zeer  sterke krommingen, die de vaa 
van de langere schepen en sleeptreinen bijna onbruikbaar 
maakten. 

Verschillende projecten tot verbetering van den water-
weg van .Amsterdam naar  den n werden bestudeerd 
en voorgesteld. 

r . J. 1'. . Tak van Poortvliet, toen r 
van Waterstaat, werd een wetsontwerp ingediend tot 
verbetering van het geheele kanalennet in ons Vaderland 
en hij  koos ten behoeve van Amsterdam de richtin g 
door  de Geldersche vallei naar  den . 

t 40 tegen 39 stemmen werd echter  den 20n i 
1879 artikel 1 van dit wetsontwerp door  de Tweede 

r  verworpen, waarop de g het geheele 
wetsontwerp introk . 

Jhr G J. C. k diende een nieuw wetsvoorstel in 
en bij  de wet van 29 Juli 1881 werd eindelijk besloten 
tot den aanleg van een kanaal — t Amsterdam-

"  — waarbij  zooveel mogelijk de oude 
richtin g gevolgd werd , voornamelijk op grond, dat de-
kost', n van dit project minder  waren dan die van het 
andere en dat de tijd , waarin het voltooid zou kunnen 
worden, veel geringer  was en dus de handel reeds spoe-
diger  zich zou verheugen in een beteren waterweg. 

Globaal berekend, zouden 12 milltoen gulden, in 4 
jaren tijds verwerkt, benoodigd zijn om het geheel te 
voltooien. 

t oorpronkelij k vastgestelde plan werd ten slotte 
gewijzigd en verbeterd door  aanneming van de aanvul-
lingswet van 15 i 1884 s van -
burg). 

t kanaal, waarvan het beginpunt werd gekozen in 
den afsluitdij k bij  Schellinkwoude, bestaat uit: 

10. de voorhaven bij  Zeeburg in het open J bij  de 
n te Amsterdam; 

20. het kanaalpand van de dubbele schutsluis bij  Zeeburg 
tot die bewesten Utrecht. 

j  de wet van 1884 werd beslist, dat het Vechtpand 
zou vervallen en het kanaal van Nichtevecht tot Utrecht 
langs de oostzijde van den voormaligen g 
tot nabij  Zuilen, op Amstellands boezempeil, zou worden 
doorgetrokken. e 37 kilometer.) 

30. het kanaalpand van de schutsluis bewesten Utrecht 
tot die te Vreeswijk. e 10 kilom.) 

40. de voorhavens aan de k te Vreeswijk en Vianen, 
ter  weerszijden van deze rivier . 

50. het kanaalpand van de schutsluis te Vianen tot 
de s te Gorichem e 21'/ , kilom.) en 

60. de voorhaven aan de e te Gorichem. 
t kanaal en de bijbehoorende werken behooren in 

eigendom aan en zijn in beheer  en onderhoud bij  het 
. t is 72 kilometer  lang. e minimum bodem-

breedte is 20 meter, de minimum diepte 3.10 meter. 
e sluizen hebben een doorvaartwijdt e van 12 meter  en 

een schutlengte van 120 meter. 
e draaibruggen voor  gewoon verkeer  hebben een 

vrij e doorvaartopening van 14 meter. 
Verder  zijn er  4 spoorwegbruggen, waarvan drie vast 

zijn , met een spanning van respect. 79.50, 98.70 en 
64.30 meter. e onderkant der  liggers ligt 6.50 meter 
boven den waterspiegel. 

e 4e brug is een dubbele draaibrug, waarvan de 
afmetingen overeenkomen met die van de bruggen voor 
gewoon verkeer. 

l reeds vele afsnijdingen en verbeteringen van 
het kanaalgedeelte Vianen —Gorichem aan de scheep-
vaart ten goede komen, zijn de werken te Vianen en 
te Gorichem in de nabijheid der  rivieren nog niet zoover 
gevorderd, dat de nieuwe verbinding van de k met 
de e in den loop van dit of mogelijk zelfs van 
het volgend jaar  verwacht kan worden; de feesttocht 
werd derhalve heden slechts ondernomen van Amsterdam 
naar  Vreeswijk. 

r  een groot aantal genoodigden, waaronder  een 
60 tal uit , was de uitnoodiging van de 

r  van l aangenomen. 
e s van l te , f 

en Crefeld werden door  haar  voorzitters, die tc n 
en d door  haar  onder-voorzitters en de s 
te , , Coblenz, Bonn, n 
en Wezel door  leden vertegenwoordigd. Verder telde men 
onder  de genoodigden den n gezant, Graafvon 

, en de heeren Van , inspecteur  van den 
Waterstaat, s en Wellan, hoofdingenieurs, enz. enz. 

Ook de r  van buitenlandsche zaken, de oud-
burgemeester  van Amsterdam, . G. van Tienhoven, 
benevens de r  van waterstaat, de heer  C. , 
met den secretaris-generaal e Bosch r  en den 
administrateur  van den waterstaat, den heer , namen 
aan den feesttocht deel. 

Ten einde oponthoud te voorkomen en dadelijk na 
aankomst der n te kunnen doorgaan, waren 
de civiele en militair e autoriteiten uitgenoodigd bij  de 
aankomst van e n niet aan het station 
tegenwoordig te zijn, maar  zich om halfelf uur  te ver-
eenigen op den Steiger  naast de kettingboot aan de 

. 
Te elf uren kwamen e n per  extra-trein 

te Amsterdam aan. Zij  werden er  begroet door  51 
kanonschoten, terwij l een eerewacht, bestaande uit een 
compagnie van het 7C reg. infanterie op volle sterkte, met 
het regiments-vaandel en de muziek op het perron ge-
schaard stond. Onmiddellij k na aankomst begaven de 
vorstinnen zich per  rijtui g naar  de fraai versierde feest-
boot en werd koers genomen over  het , langs de 

e naar  het w ede-kanaal. 
e tocht begon met de boot van de havenpolitie 

voorop, daarop de „Ceres"  met de standaardvlag in. 
top, op w elk stoomschip zich bevonden de n , 
de , de Burgemeester  van Amsterdam, dc leden 
van de r  van l enz.; daarna kwam de 
boot met de vertegenwoordigers der  dagbladen, met de 
muziek van het 5e rigiment uit Amersfoort en van het 
7e uit Amsterdam, cn verder  de booten met de andere 
genoodigden. 

Bij  het voorbijgaan der  stoomvloot paradeerden de 
matrozen van het wachtschip in het want. e schepen 
waren alle in vlaggentooi en er  werd een ecresaluut ge-
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lost uit een schip, in het k opgenomen. 
Een kolossale menschen massa was tot aan Zeeburg toe 
langs de kaden aanwezig en de daar  zijnde polderjongens 
salueerden met de schop op, zittende in een baggcraak. 

Wanneer  een kanaal in gebruik genomen is , zijn vele 
kunstwerken en voornamelijk die, welke den ingenieur 
de meeste moeite en zorg verschaffen, aan het oog van 
den voorbijganger  onttrokken. Zoo is het ook met het 
nieuwe kanaal; de twee schutsluizen nabij  den St-Anto-
niedijk te Amsterdam en de daarbij  gelegen syphon, 
gebouwd in een terrein, waar  door  toepassing van zand-
storting op ruime schaal eerst de bodem verbeterd moest 
worden, schijnen thans, van de booten uit beschouwd, 
zeer  eenvoudige zaken. 

Wie echter  het voorrecht had een drietal jaren geleden 
deze kunstwerken te bezichtigen onder  de leiding van 
den toenmaligen sectie-ingenieur, den ingenieur  van den 
Waterstaat le klasse J. t (een paar  jaar  geleden 
helaas overleden), stond verbaasd over  de resultaten 
dezer  grondverbetering en over  de daarin gebouwde 
kunstwerken. t alle recht mag eere gebracht worden 
aan de ingenieurs en aannemers, die zooveel moeilijk-
heden wisten te overwinnen en met zulk een gunstig 
resultaat. 

e syphon beoosten het stoomgemaal te Zeeburg onder 
het kanaal door  dient voor  de looz.ing van het vuile 
water  der  stad Amsterdam op de Zuiderzee. t werk 
bestaat uit twee gemetselde hoofden in de kanaaldijken 
op een onderlingen afstand van 34.20 , waartusschen 
9 ijzeren kokers liggen met den bovenkant op 0.60 . 
onder  den kanaalbodem. 

r  begint het eigenlijke kanaal en dus begon ook 
heden daar  de kanaaltocht. 

Te Nichtevecht voegden zich nog 2 stoombooten met 
feestgenooten bij  de flottille . 

Op de militair e inundatie-sluis aldaar  stond de burge-
meester  in ambtsgewaad en aan het station — 
Vreeland stonden de schoolkinderen met Oranje-sjerpen 
om. Te Nieuwersluis zongen de jongens van de Pupillen-
school bij  het voorbijvaren van de . stoomboot het 
Wien Neerlandsch Bloed , gelijk te Zuilen schoolkinderen 
dat volkslied aanhieven. 

e Utr̂ chtsche schutterijmuziek speelde aan de schut-
sluis, bewesten Utrecht. Tijdens het schutten werden aan 
de s verschillende autoriteiten voorgesteld, o. a. 
de sectie-ing. van het e kanaal, de heer , 
de hoofd-ing. van den Waterstaat in Noord-1 d en 
verschillende leden van de r  van l te 
Amsterdam. s de kanaaloevcrs tot Utrecht zag het 
zwart van de menschen; van daar  af ging de boot met 
dc muziek erop voorop. All e schepen en gebouwen waar 
men langs kwam, waren met vlaggen versierd. Tc halfvier 
werd te Jutfaas de torenklok geluid en de straatweg langs 
het kanaal was geheel versierd; ook het kasteel e 
van den heer  Van k was sierlijk getooid; op 
de gemeentegrens stond de Gemeenteraad. 

Om 4 uur  kwam de stoet te Vreeswijk aan. Op het 
sluishoofd was een smaakvolle troonhemel met baldakijn 
gemaakt, waarin 2 fauteuils en 7 stoelen voor  het gevolg 
van . . stonden. n de nabijheid was een tafeltje 
met de electrische geleiding voor  de onthulling. e 
Burgemeester  hield een toespraak en de heer  Cordes sprak 
daarop het volgende : 

t zij  mij  vergund Uwe . eerbiedig dank tc zeggen, 
dat het u behaagd heeft dezen tocht door  het voltooide 
gedeelte van het l te ondernemen en dat 
het aan de r  van l te Amsterdam ver-
gund werd dien tocht op feestelijke wijze tc doen ge-
schieden. 

t is bekend, dat door  Uwe t dc -

s steeds levendig belang gesteld wordt in alles 
wat bevorderlijk kan zijn aan den bloei van den Neder-
landschen handel, maar  ik mag er  bij  deze gelegenheid 
wel op wijzen hoezeer  er  tevens door  Uwe . naar 
gestreefd wordt die belangstelling ook bij  onze geliefde 

n te wekken en te bevorderen. 
r  het bezoek heden aan dit kanaal zal, naar  ik mij 

vlei, bij  Uwe . dc overtuiging verlevendigd worden , 
dat onze e waterbouwkundigen mannen zijn, 
die met eere mogen worden genoemd, maar  ik zou het op 
hoogen prij s stellen indien aan dit bezoek tevens wijdin g 
kon worden gegeven door  een daad van . . de 

. n daartegen dus bij  Uwe . geen 
bezwaar bestaat, dan zou ik eerbiedig willen verzoeken 
erin toe te stemmen, dat aan deze sluis dc naam gegeven 
worde van , en wanneer  die naam door 
Uwe . wordt goedgekeurd, dan zij  deze doop een 
blijvende herinnering aan de zeer  gewaardeerde tegen-
woordigheid van Uwe . te dezer  plaatse. 

Thans trad de r  van waterstaat, de heer , 
naar  voren, om aan 1 lare n de vergunning te 
vragen de groote sluis van Vreeswijk geopend te mogen 
noemen, en toen . de s daartoe 
minzaam verlof had gegeven — e t de 

n eerbiedig uitnoodigde door  eenen druk op eenen 
electrischcn knop, den steen die daarvan kond zou doen , 
te onthullen. n Wilhclmin a voldeed hierna aan 
het verzoek, waarop de steen, waarboven een fraaie 
mantel was geplaatst, zichtbaar  werd en het opschrift 
vertoonde: , 4 Augustus 1892". 

e toejuichingen barstten los. Nog een oogenblik 
— waarin de s den heer  Cordes enile 
naaste omgeving bedankte voor  de ontvangst - en de 
vorstinnen begaven zich in de gereedstaande hofrijtuigen , 
om zich door  Vreeswijk en Jutfaas naar  Soestdijk terug 
te begeven. 

k zij  de ruime opvatting der  betcekenis van het 
woord  vinden de bouwkundigen op de sporttentoon-
stelling, die thans te Scheveningcn gehouden wordt, een en 
ander  dat op het vak betrekking heeft. Wij  stellen ons 
voor  de verschillende inzendingen op dit gebied na te 
gaan cn met een enkel woord te bespreken. 

Onze aandacht wordt aan den ingang van het ten-
toonstellingsgebouw al dadelijk getrokken door  een 
granito-vlocr  met versierde hoekstukken en een net 
afgewerkt medaillon in marmer-mozaïek, waarop em-
blemen van de jacht zijn voorgestekl. n men 
bij  natuurlijk e steen niet die macht over  de kleuren 
heeft zoeials bij  glasmozaïek het geval is, heeft de fa-
brikan t dezer  vloeren, de heer  Theod. Ferdinand Bierhorst 
te , het bewijs geleverd dat een effectvol geheel 
kan verkregen worden. Behalve verschillende zeer  goed 
afgewerkte monsters van mozaïek wordt een nieuw ar-
tikel tentoongesteld en wel het zoogenaamde

t bestaat uit eene verbinding van mineralen met zaagsel, 
die onder  zeer  hoogen druk wordt tot stand gebracht 
cn, volgens een uittreksel van het onderzoek, op het 
proefstation van bouwmaterialen tc Berlij n ingesteld, 
voldoet het aan alle eischen, die aan een sterk en solied 
bouwmateriaal mogen gesteld worden. t zoogenaamde 
houtgraniet is ongevoelig voor  temperatuurs-invloeden, 
wordt niet aangetast door  zuren of loogen en dient voor 
het maken van vloeren, wandbekleedingen, plinten, 
traptreden en der  gelijken; het wordt vervaardigd in platen 
tot een meter  grootte, terwij l dc dikte van 6 tot 20 . 
varieert. Wat nu dc bevestiging aangaat moet opgemerkt 
worden, dat dunne platen van 6 tot 10 . met schroeven 
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of spijkers op bestaande houten vloeren kunnen gelegd 
worden. Zij n de vloeren gedeeltelijk versleten of inge-
loopen, dan neemt men dikkere platen van t:;' i , 
en de nog dikkere platen van 15 a 20 . worden in 
eene asphaltmassa of wel in een kit van vernis op beton 
of op platte lagen geplaatst. 

Zeer  practisch bleken ons de tegels van dit materiaal, 
groot 50 bij  50 , van boven glad geslepen en van 
onder met een soort asphalt-vernis bestreken, die op 
ijzers bevestigd worden. e ijzers liggen weer in 
een betonmassa met ijzervlechtdraad (systeem ; 
de tegels, 4 a 5 c  dik, zijn zeer  geschikt om direct 
in mortel te worden gelegd, iets, wat ieder  bekwaam 
metselaar  kan doen. 

r  wordt dit materiaal ook aanbevolen voor 
traptreden, voor  welk doel strooken ter  dikte van 10 
a 1 1 . op gewoon hout bevestigd «orden door  spij-
kers of schroeven; voor  veel beloopen trappen neemt 
men 12 a 14 . dikke treden; zij  zijn ook zeer  doel-
matig om O]) uitgeloopen traptreden bevestigd te «orden ; 
onder de strooken kan dan een geprofileerd lijstj e wor-
den aangebracht. Op traptreden van zandsteen of cement, 
die vooraf van de noodige uitdiepingen zijn voorzien, 
worden de treden op ingelaten houten klosjes bevestigd. 

j  de doorgang tot de tijdelijk e tentoonstelling vinden 
wij  verder een zeer  keurig en net afgewerkte étalage 
van verschillende modellen en systemen van parket-
vloeren; behalve op het parquet-hy drofuge, dat reeds 
vroeger in  Opmerker is beschreven, meenen wij  in 
het bijzonder te moeten wijzen op het parket op in 
verband bewerkten ondervloer  bevestigd, dat direct op 
balken. zonder  houten ondervloer  gelegd kan worden; 
voor  rijker e ingelegde dessins en randen biedt dit stelsel 
vele goede eigenschappen ; het geeft waarborg tegen los-
trekken en de soliditeit is tal van jaren op de proef 
gesteld. Ook voldoet het aan alle eischen der  versiering. 

 1 T E N N C E . 
— j  ile binnenkort te s te houden algemeene vergadering van 

JJuilsche katholieken, /al eene tentoonstelling worden gehouden . welke 
niet alleen politici belang zal inboe/enien. maar  (tuk hen, die boven de 
politieke en reügieuse verdeeldheden staan. n tentoonstelling namelijk 
van christelijke kunst. e voorbereiders behooren niet tot de bewonderaars 
der  neo-mystieke kunst van Von . Wellicht, schrijft men aan de 

t-rankf. Ztg., is het juist hun streven, den kunstenaars te toonen, welke 
soort van kunst door  de kerk wordt verlangd.  ïfticieel wordt aangekondigd, 
dat de tentoonstelling in de eerste plaats tegen dc „kunstfabrieken"  is 
gericht. 

- l'i t Xauplia in Griekenland wordt bericht, dat er  ,ïj  graven uit den 
vnorhistniischen tijd zijn gevonden op een plek. waar  men vroeger  reeds 
eene soortgelijke ontdekking deed. t zijn zg, e graven, in 
welke men ook kunstvoorwerpen, o. a. potten, heeft gevonden. 

t e blad, waarin wij  deze tijding lezen, bericht tevens, dat 
de Grieksche regeering niet nalaat het den opgravers te i moeilijk 
te maken, die, naar  men weet. daar  arbeiden voor  rekening der 1'iansche 
regeering. 

— Uit Aken wordt ons gemeld dat voor  een zeer  belangrijk bouwwerk 
aldaar, de nieuwe GtTccrbesc/tnle, n gebruikt wordt. e bouw 
staat onder  beheer  van eene commissie van architecten uit Berlijn 
en Aken. 

E . 
. r  de heeren Bos c. s. is concessit- aangevraagd voor 

den aanleg van eene stoom- of electrische tramlij n van Nieuwera matei 
<Amste'dijk) langs den Amstel via Ouderkerk tot Uithoorn en terug, tot 
vervoer  van passagiers cn goederen. 

. Tot dusver  waren de betrekkingen van getneeiitearchitect cn 
directeur  der  gemeentereiniging vereenigd in den heer  G. . e 
heer  beeft thans tegen  Januari a.s. ontslag uit laatstgenoemde betrek-
king gevraagd, wegens de vele werkzaamheden aan heide betrekkingen 
verbonden. 

. e Gemeenteraad heeft de concessie voor  den aanleg cn de 
exploitatie van een lelcplmonnet verleend aan tie heeren l'.J.van P. neren 
cn t . 1 lenny. 

Gui PA. u comité, bestaande uit de heeren C. G. van der  post, . 
liurgersdijk , [. |. Prins, . Enno van Gelder  cn V. Th. , heeft 
het voornemen opgevat om van o tot  Oct. a.s. iu de zaal
van de sociëteit Ons Genoegen eene tentoonstelling te houden van gas-
toestellen tot verlichting, verwarming en drijfkracht . Aanvragen worden 
ingewacht tot  Aug. a.s. bij  den secretaris van het comité, den heer 
F. Th. . 

e Gemeenteraad besloot een crediet van hoogstens /  voor  deze 
tentoonstelling toe le slaan. 

t p van d is met dat vanSchieland tot 
overeenstemming gekomen omtrent eene afscheiding van beider  boezems 
cn heeft aan de gemeente 's-Gravenhage gevraagd een deel der  kosten, 
geraamd op l  ton, voor  aanleg van werken, buiten ko>ten van hedie, 
ning en onderhoud, voor  hare rekening te nemen, wegens het hooge l>e-
tang dat 's-Gravenhage heeft bij  dén regelmatigen toevoer  van rivierwater-
voor  de jjrachtverversching. 

— e Vereeniging voor  handel en nij  vei beid in n g heeft zich 
bij  particulier  schrijven gewend tot de heeren . van t en Jhr. . 
J. C. . van , gedelegeerden, respectievelijk van de e 

n Spoorvveg-muatsehappij  en van de j  tot exploitatie van 
staatsspoorwegen ter  vergadering van den l'cr.in
ten einde, speciaal met het oog op de belangen van den Nederlandse hen 
handel, hunne medewerking te verkrijgen ter  invoering van den -

n lijd . 

. 
— Bij  koninklij k besluit is met ingang van

Augustus de heer  J. A. , gep. ingenieur 
e kl. van de mijnen in , thans 

wonende te l.uik. aangewezen om den ingenieur 
der  mijnen bij  diens afwezigheid of ontstentenis 
te vervangen. 

— e heer  J. 1.. 1'. J.apr.t. opzichter e kl. 
bij  deu Waterstaat in Nederlandsch-lndie, is eer-
vol uit 's lands dienst ontslagen. 

— e heer . Toorenvliet, hoofdambtenaar 
bij  de plaatselijke werken te , herdacht 
den dag, waarop hij  vóór  jaren in dienst der 
gemeente trad. 

— Bij  koninklij k besluit van  Juli jl . no.
is benoemd tot ridder  der orde van < h*anje-Nassau 
de heer  Th. A. . , chef der exploitatie 
van den Staatsspoorweg op Sumatra. 

— e heer u Buy, vroeger  werkzaam ten 
bit ree le van den hoofdingenieur  der . Spoor-
weg-mij. te m en vervolgens hoofdop-
zichter  van de afd. „wagenbouw"  der  Ned. Fabr. 
van Werktuigen en Spoorw egmaiericel te Amster-
dam, is* benoemd tot adsistent van den chef van 
dienst der  Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg-
'maatschappij. 

— e heer  A. J. Bouinecster. ambtenaar  aan 
het bureau der  bestrating te Amsterdam, vierde 
zijn  jarig ambtsjubilé en ontving vele bewijzen 
van belangstelling. 

— e civiel-ingenieur . J. n te Am-
sterdam is benoemd tot ingenieur  hij  de ver-

betering r kanalen in , 
standplaats Straatsburg. 

Bij k besluit is benoemd tot ridder 
in de orde van (Jranje-Nassau, . . , 
ingenieur  der e klasse van den . 

r  den r  van n zijn de 
heeren J. n van der e en . . graaf 
Van k gesteld ter  beschikking van den 
Gouverneu  ieneraal van Nederlandsch-lndie . 
om te warden benoemd tot adspirant-ingenieur 
bij  den waterstaat en de burgerlijk e openbare 
werken daartelande. 

e gepensionneerde kolonel der  genie van 
het h leger  Van Zuylen, is benoemd 
tot officier  van het n van eer. 

— e heer  A. k Sterk, ingenieur  van den 
i leinmcrmeerpolder, herdacht jl. Vrijdag zijne 

 jarige dienstvervulling. 
j  de j  tot Exploitatie van Staats-

spoorwegen zijn benoemd tot adjunct-ingenieurs 
bij  den dienst van weg en werken: de heeren 
1,. . t , G. W. vau lleukeloin en 
F. van der  Goot, allen le Utrecht. 

e heer  A. . dc Bruijn , oud-hoofd-
ingenieur  van den waterstaat, is den <len dezer 
op 65-jarigen leeftijd ie Arnhem overleden. Eene 
zeer  korte ziekte, waardoor  hij  ook voor  enkele 
jaren werd aangetast, maakte plotseling een einde 
aan zijn nuttig en vroeger  zoo werkzaam leven. 

e heer  J. van p Sr. vierde zijn -jarig 
jubil é als opzichter  van de drooggemaakte polders 
van bleisw ijk en . 

V E  T E N T T E N , 

e n -
maatschappij. 

Op tt*i'ttui<iff  den 1.1 Augu»tue
des uaudddius ten half twee ure \Greenwichtijd) 
zal in het .'eutraal i tc Amsterdam 
in liet lokaal naast dc wachtkamer  -'ie klasse (ingang 
Vestibule! worden nauhesteed vtdgeus bestek No. 527: 

t maken van n n met vlecht-
d en j e -

ken in de n de  stations-
g op het l -

sonenstation te . 
g /14600. 

( J'uor rekp.nntj run den Staal der Nederlanden.) 
t bestek met 2 teekeiiiriiieu is ad /'fa«10ver-

krijurbau r  iu het ('entrant Administratiegebouw der 
j  aan t k te  bij 

deu Portier  of op franco aauvrauu niet toezending 
vau het bedrag aau het bureau Weg cu Werken, 

r  l">4. 
c tijd vau aanwijzing is iu het bestek vermeld. 

e Administrateur . 
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Aanbesteding. 
 EENTE  cn S vau 

, zulieu op  dm 1* 
Anguetue flftwt  des namiddag* ten 2 ure iu 
het openbaar  ten c aanbesteden : 

t maken van eene g met gemet-
selde landhoofden, g en 

, ove den l 
te g van de bestaande 

g te . 
c voorwaarden liggen ter  lezing cn de teekening 

ter  in sage, ter  gemeente-secretarie op nllc werk-
dagen vau voorm. 10 tot iiuin. \ uur, terwijl aldaar 
van Vrijdmg den 12e Aug. c. k. af gedrukte exem-
plaren vau «le voorwaarden ziju te bekomen tegen 
betaling van ƒ0.50 per  stuk. 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden ties Zaler-
days vóór de besteding des voormiddag tc
nor, door  den architect over  de werken eu ge-
bouwen der gemeente, hij  wien levens tusschen den 
dag der  aau wijzing cu dien der  besteding, des 
vooriniddags tusschen 10 en 12 uur  de noodige 
inlichtingen zijn tc verkrijgen aau het bureau van 
gemeentewerken Ë'rinwrnhoJ  110. » 

Be bus. waarin dc iuschrijvingsbiljettcu om aan-
genomen te kunnen worden, moctcuwordeugestoken, 
is beschikbaar  ter  gemeente-secretarie up alle werk-
dagen vau des voormiddag- 10 tol 's nam. 1 uur, 
witert'ijk  tot des middags 12 uur von den day 
der besteding. 

, 4 Augustus 2 
E. A . 

[)e Srrrrtnrix, 
l \ \. d . 

e n -
. 

Op tltianrtai? dm Zï Augustue 1*92. 
des namiddags ten half twee ure \Greenwichtijd> 
zal iu het Centraal Personenstation te
in het lokaal naast dc wachtkamer  Se klasse (ingang 
Vestibule; worden aanbesteed : 

Volgeus bestek V . 5:i2. 
t maken van Zeven Steenen Wach-

a aan den g 
n . metbij 
e . 

g /13500.) 
 Jet  stek is tegen betaling van/1.— te verkrijgen 

a:i;i het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  aan het k tc  bij  deu 
Portier, of op franco aam raag met toezending v au 
hel bedrag, aan liet bureau Weg en Werken . 

r  154. 
c dair r  aanwijzing is in hei bestek vermeld. 

o Administrateur . 

Bekendmaking. 

 cn S van 
E maken bekend dit op den Ü  Aigus-

tut a.s.. ilc- voormiddag.  rif"  ren, iu
openbaar iu het Gemeentehuis aldaar  zal worden 
aanbrstrrd s 

het n met boomklinke van 
1 5700 . lengte , te

e van 0.36  . 
waarvan de aanwijzing zal plaats nebben op S 
Augustus 1892. s le U uren. 

k cn voorwaarden van aanbesteding ziju op 
franco aanvrage verkrijgbaar ter  Secretarie voor 
/'O..'10 JUT eïeioplaar. 

C den 2 Augustus 189:.'. 
Bcrgemetsli-r  Wethouder*

(i E . 
 Secretaris 

1. G.  1.1.11. . 

Op l'rijdag den l'Jdcn Jogusl.s. des middags 
tcu 12 un-, zal de Zeer  Eerwaarde r w 

N , door  Zijne e -
wmrdigheid den Bisschop van m belast met 
den bouw eener . . , l'astoric en aanhoo-
ri-licden voor  de nieuw op te richten Parochie van 
het Allerheiligste t van Jezus, in een der loeiden 
van hei l , Wagenstraat 22, te 

 in h<t opcubaar  aanbesteden: 

N BOUW' EENE

.
 T 

, s 

ecu en ander  overeenkomstig dc daarvan door  den 
Architect W. li. VAN  ontworpen teeke-
ningen. détails eu opgemaakt bestek. 

n en aanwijzing worden dagelijks vau 
0—12 en 2—f ten kantore van den Architect 
verstrekt. 

e ttekeuiugen. details enz. liggen dagelijks van 
9—4- unr  iu één der  localenvan voornoemd l 
ter  inzage, cn zijn dezelve tegen deu prijs van ƒ 15 
per  stel met bestek, of bestek afzonderlijk te-reu 
ƒ2, ten kautore vuu den Architect, Beznidenhonl 
No. 28 te 's-Gravenhage, verkrijgbaar. 

. VA N , 
S tc

, Plaat-, llaiiil- , llm-k- ui T-U/.erenz. 
Steeds voorhanden 

llalk Uzcr  ui verschil lend,1 ;irolicletifiileiis;tei i 
Vijle n iu gegoten Staal uit de fabriek, 

van Gebr. t &  Co. te Weenen. alsmede 

, 
Photozincog-rEipliie 

e ondergeteekende vestigt de aaud acht op zijn 
inrichtin g voor  phot<>liilm̂ i .ipine. hijzouder 

geschikt voor  de reproductie vau Plan*. Teeke-
ningen enz. van Jill . Architecten en bouvvkun 
digen; op die voor  Photiixinrefiraiiihi f voor  de 
reproductie van i en f.ruviireii , ook vau 
Teeaeniiip;en voor k werken enz, ten dienste var. 

. Uitgevers en op zijne -
voor . , alles lot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O. J. . 

. 
N van liet NBU. S VOO

N  OOG-
 l.l|i||> zijn vooruciiiens, om op Zmterdufl 

20 v lN9t des namiddags ten ! ure, 
in het Gcbimie voor  H'eteitsehalipeu te 

, aan te bette&en : 

t bonwen van het Ned. Gasthuis voo
behoeftige en e Oog-

. 
g / 130.000. 

Jtcstck en n ziju op franco aanvrage 
ad }'*%.- per  stel, tc bekomen hij  den Architect 

. , U'ittrrnmwenstrtal te , door 
wien ook nadere inlichtingeu worden verstrekt. 

Aanwijzing op g 11 Augustus . 
des tiauiiddags len 1 ure, op het terrein, gelegen 
aan dc Hh'ijenburgsteaat nabij  de -
school te . 

Namens bet Caütae van
e Voor sitter, 

Tii . W. . 
e Jï en t m e est e r-Sec re tu r is, 

. 

e n -
. 

i ip  deu l.ï Auguttut
des S ten half twee ure
zal iu hel Centraal Persoueustation 'c
in het lokaal naasl de waehl kamer  8e klasse (ingang 
vcsliluilci worden aaiibestei'd, volgen.bcstekNo.5S9 

e g van 824 knb. s 
met k e eikenhouten 
voo  wissels. 

t bestek is tegen helaling vau /'O.ÏStc in-
krijgen aau het Centraal Administratiegebouw der 

j  aan bel k te  bij 
deu Portier  of op frtsuo aanvraag mei toezending 
vau lui bedrag aau liet bureau Weg cu Werken, 

r  154. 
e Administrateur . 

l u \\ S -
 zullen *  Augustus 

v.m. 10 ure iu het openbaar 

: 
n van e -

ken en . 
liestek ter  lezing op het lieiueciitcliuis eu a  f i 

verkrijgbaar  bij  deu s 
nadere inlichtingen geeft. Aanwijzing S Augue-

 e. k. v. iu. 1/» ure (bijeenkomst i 

B. . - Arnhem. 
 en

 voo . - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.; 

. , - cn , enz. enz. 
S - en . , enx eni 

E . 
de schoonste, beste en goedkoopste Ver f voor 

- en , is alleen  bij 
G. . S d' Co., Amsterdam. 

Verfwaren, silicaat, enz. enz. 

file:///Greenwichtijd


264 . 6 Augustus 1892. 

 & 0. , n & t . 

mikcn UOgelijk eene 8po*dif/m tlaartitrUit.u  van Plafonds, lkthtt Scheidsmuren, tusselien-
v loeren, g etc. 

*  aortrrffrlifk*  iuotffwinif  Van n en vochtige nniren. Onbrnndhaar. 
Vcrtesenwoorrti.irers voor : . A . B. Y &  Oo.,

Greves 
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is boter  dekkend, fijner,  witten n beter 
kleurhoudend don eenig ender; 

is bekroond door  dei Neder  l Schilders-
bond, Tentoonstrdlhitr  van decoratieve scluldcr-
kunsl, Arnhem 1881; attesten van ervaren 
stdlihloi's, uit alle uurdeu van ons land en 
daarbuiten, worden op aanvraag toegezonden. 

wordt door  tal vau s Gemeente-
Architecten cn andere Autoriteiten in 
hunne besiekken Voorgeschreven. 

«ordt, tot waarborg van echtheid, zui 
verheid en goed gewicht, nooit anders 
afgeleverd dan in vaten voorzien van zegel 
etiket en fabrieksmerk, welke allen wet-
tig ziju gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste kour  geleverd ; 
dcsverhiugd met certificaat vau oorsprong. 

n leze dc waurdeerende artikels over  dit loodwit in bet „rV e d. hag1 d.d 31 Jen. 1887; 
in de „Huis-  en Üercra/iesehilder" d.d. i 1887; iu de  d.d 11 en 85Janil887; 
in de „Schilder"  d.d. 1 i 188'J; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 1889 cu 12 Juli 1800; in de 
„Ambachtsman" d.d. 8 1'cbr  18'JÜ en in het „Bouwkundig Weekblad' d.d. 5 Ucc 1891. 
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3. W. N - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren, "Ventilatiekokers . 

Onbrandbaar. — . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

s Patent nieuwe geruischlooze 

r  eonvoudigste en soliedste 
constructie, t elegante 

en netto afwerking. (5) 

S EN , 
op de n Tentoonstelling te Amsterdam 

 bekroond met 
l (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 
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n van t en Wandtegela. 
Vraag dessins enz. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eerertiplema Amsterdam 
n en Complete liebonwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrektdoorden Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. O. T Jr . Amsterdam. 

Ter drukkeri j  der  Vennootschap„1 t Vaderland". 
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r  F. W. VAX GEXOT JGz. 
Adres voor e eu Administratie vau het Weekblad en advertenticn : 

Bureau vau  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-Hage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia \. , 
. U  JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, tc adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en XederlSndsch-

ë (de landen der  Postunie) f  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een be wijs no mm er, worden tot Vrijdagavond aangenomen, 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-Hage en bij  den t . G. . CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

(A. et A.) 

A . N, . 

1822—1892. 

(A. et A.) . 

Ons eerclid, de heer  A . N. Godefroy, herdacht deze 
week zijn 70s'™ verjaardag, en wij  grijpen deze gelegen-
heid dankbaar  aan om in 't openbaar  een woord van 
hulde en waardecring te wijden aan een man, die in 
alle vakkringen, bij  oud cn jong in de kunst, evenzeer 
geacht en gezien is. 

Wi j  zullen hier  geen uitvoerige biografie van den 
s laten volgen, doch bepalen ons ditmaal tot de 

vermelding van zijne voornaamste werken, als daar  zijn : 
het Yachtclubgebouw te , het Binnengasthuis 
en het s aan de Stadhouderskade te 
Amsterdam, bouwwerken die om hunne uitstekende 
inrichting , zoowel als om hunne soliede constructie en 
deftige ordonnantie geroemd worden. 

e malen werd de heer  Godefroy ook van 
regeeringswege uitgenoodigd om, hetzij  als juryli d bij 
prijsvragen, of- tot het uitbrengen van adviezen in ge-
wichtige quaesties, zijn veelomvattende kennis ten alge-
nieenen nutte aan te wenden. 

Wij , leden van A . et A., zijn hem vooral dank ver-
schuldigd voor  de vele hoogst interessante bijdragen 
door  hem op onze vergaderingen gehouden. n spreek-
beurt door  den heer  Godefroy te vervullen, wordt steeds 
met bijzondere belangstelling tegemoet gezien , overtuigd 
als men is een even onderhoudend als leerzaam causeur 
te zullen hooren. 

e opnamen van oude of niet meer  bestaande 
bouwwerken, die voor  deze verhandelingen tot onder-
werp van studie hadden gediend , zijn reeds in ons plaat-
werk e Architect"  opgenomen, waarvan wij  eerlang 
nog eenigen hopen te doen volgen. t is ons daarom 
een behoefte om nevens de meer  officieele hulde, die 
hem dezer  dagen ten deel viel, den geachtcn jubilari s 
op deze plaats, en namens alle leden van Architectur a 
et Amiciti a een hartelijken gelukwensen toe tc roepen , j 
en hem nog een reeks van jaren tot onze honoraire 
léden te mogen rekenen. 

r  kwamen ze, groepsgewijs, met een expressie van 
aanstaande lol op het gelaat. t waren de tochtgc-
nooten voor  de excursie van het Genootschap, die 
aldus in het kalme morgenuur  „d e Zondagsrust"  ver-
stoorden; klaarblijkelij k tot niet groote stichting der 
hecren brugop wippers, wier  vlugge en nauwgezette 
plichtsvervulling een bron van ongeduld werd voor  de 
opvarenden van het havenbootje, waarmede de tocht 
gemaakt en van af de Nassaukade via de Baarsjes 
werd aangevangen. r  spoedig dan verwacht was , 
werd dan ook de Overtoomsche sluis bereikt; de wet 
der traagheid bleek echter  ook hier  moeilijk te overwinnen. 

Begunstigd door  het heerlijkste weder  stoomde de 
boot de Wetering in en al spoedig was Amsterdam 
alleen in silhouet zichtbaar. Onze aandacht, eerst geheel 
in beslag genomen door  het verrassende van het ons 
omringende landschap, werd al spoedig gereclameerd 
voor  een ongewoon verschijnsel op het achterdek. Ge-
zeten op een op de lantaarn opgerichte tabouret, vormde 
onze onschatbare voorzanger  als het ware den top van 
een driehoek, wiens beide opstaande zijden gevormd 
werden door  de hem dicht omringende toehtgenooten , 
op wier  gelaat het was te lezen welken diepen indruk 
de galmen des geachtcn zangers in hunne harten naliet, 
„Apolloni a zijt gij" , klonk het over  de wateren, en 
weerkaatste het langs dc schilderachtige oevers, tot 
niet gering genoegen der  eenzame bewoners. Zoo werd 
de tocht onder  gezelligen kout langs het schilderachtige 
Aalsmeer  voortgezet, totdat te ongeveer  één uur , 
het voorloopig doel van den tocht, in het gezicht kwam. 

A l spoedig ontdekten eenige scherpzienden de vrienden-
tronies onzer  geest- en van af daar  toehtgenooten, ver-
zameld op de eerste e draaibrug. e brug werd 
opengedraaid, de boot legde aan en na het uitvoeren 
van eenige gymnastische sprongen waren dc excursianten 
vereenigd, cn was het een wisselen van vriendschappe-
lijk e begroetingen, dat het een aard had; nieuwe kennis 
werd gemaakt, oude hernieuwd, en het was alsof een 
nieuw leven ons allen bezielde, toen wij  even daarnavoet 
aan wal zetteden. : m liatavorum" 
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, , „Jan van "  /.weven ons 
voor  den geest, maar  wij  vermeien ons niet al te zeer 
in het verleden, daar  een houten poortje, bij  welker 
constructie niet op de afmetingen der  hedendaagsche 
jongere architectuur-beoefenaren schijnt gelet te zijn 
geweest, al onze aandacht voor  liet tegenwoordige vraagt. 

t schilderachtige, elke e stad in het bijzonder 
eigen, ontbreekt ook n niet en al spoedig zijn we, 
na het s en het noordelijk transept 
der e kerk te hebben bewonderd, den Burg 
genaderd, vanwaar  we een klein panorama der stad genieten 
en ons gemakkelijk orienteeren kunnen. 

Spoedig echter  «aren we verzadigd van het schoon, 
dat de Burg biedt en ging het in gezwinden pas naar 
hel raadhuis. 

t gebouw is een der  beste voortbrengselen van onzen 
bouwstijl uit de zeventiende eeuw. Samengevoegd uit 
verschillende particulier e woningen, waarvan een der 
eerste aankoopen in 1350 plaats had en later  vele andere 
volgden, werden daaraan in 139.' en 1413 belangrijke 
vertimmeringen gedaan. n 1481 richtt e een buskruit-
ontploffing enorme schade aan. 

t gebouw werd hersteld, doch de gevel en de toren 
werden na het beleg weder  grootendeels veranderd, 
aanmerkelijk verfraaid en in 1597 voltooid, in den vorm, 
zooals wij  dien thans zien. liet ontwerp van de laatste 
verbouwing wordt aan n de y toegeschreven; 
van 1885 tot 1887 is de voorgevel met niet geringe 
moeite ontdaan van de dikke jagen verf, waarachter 
de natuurlijk e steenkleur  en de fijne geledingen van 
lijst - en beeldhouwwerken verborgen waren, en zijn 
voor  tie enkele beschadigde deelen nieuwe ingebracht. 

Wc traden, na het groote bordes te zijn beklommen, 
het gebouw binnen en werden getroffen door  witge-
kalkte muren en gebinten in de voorhal; hierna kwamen 
we in ile oude Schepenkamer, welke nog voor  een groot 
gedeelte in haren ouden vorm is bewaard gebleven. 

n is een schoorsteenstuk van i de ; de 
kolommen en consolen van dezen schoorsteen schijnen 
niet bij  het overige deel der  betimmering te passen en 
tegenwoordig wordt dit vertrek gebruikt als bibliotheek. 
Na dit vertrek werden nog bezichtigd de trouwzaal en 
de raadzaal met een schoorsteenstuk van Jan s 
en bijgeschilderde gobelins, waarna het raadhuis werd 
verlaten. 

Na nog een schoolgebouw in tge-eeuwschen stijl be-
wonderd te hebben, bevonden wij  ons, geruggesteund 
door  nog een spiksplinternieuw product van heden-
daagsche architectuur, vis a vis het schoone Gemeen-
landshuis van , Nadat de gevel was bezichtigd, 
traden we dit gebouw, hetwelk in 1578 voor  /'  tSoo 
door  het p van d werd aan-
gekocht, binnen; in 1596 werd het huis verbouwd en 
van den tegenwoordigen gevel voorzien naar  het ontwerp 
van n de . 

Nadat in de vestibule de verschillende modellen van 
sluizen en bruggen waren bezichtigd, kwamen we in de 
groote vergaderkamer, welke in 1878 in den oorspron-
kelijken stijl werd teruggebracht; aan den schoorsteen is 
een schilderstuk van Jan , de wand daartegenover 
is versierd door  een schilderij  van Van Everdingen, voor-
stellende graaf Willem , overgebracht uit het huis Swanen-
burg te . Behalve nog een portret van Willem , 

g van Engeland, wordt in dit vertrek de -
beker  in een kast bewaard. 

t geheele gebouw wordt nog overdekt door  een 
oorspronkelijke e kap. Van uit een zolder-
raam kan hij , die zulks noodig acht, gelegenheid vinden 
de tegenoverliggende Gehoorzaal ook in haar  bovenste 
onderdeden te bestudeeren. 

Verzadigd door  zooveel oud schoons en gedegoüteerd 
door  zooveel nieuw leelijks, namen wij  de wijk naar  het 
station, vanwaar  de gereedstaande stoomtram in een 
ommezien in beslag genomen, spoedig met zijn kostfaiicu 
last naar  het strand der  zee snelde, om binnen een half 
uurtj e de excursiantcn in het schilderachtige w ijk-aan-
/< e af te zetten. 

t algemeen verlangen naar  de zee deed ons misschien 
de schoonheden van de nieuwe e kerk niet 
genoeg waardeeren. Naar  zee was de leus en het 
duurde ook niet lang of de architectonische Spes Patriae 
spartelde tot niet gering onderling genoegen in de golven. 
Groot was de toevloed van liefhebbers voor  deze ver-
jongings-methode. (Och ware er  in de conventioneele 
orde der  dingen een zoo radicale afspoel ings-incthode 
te vinden.) 

Op het afgesproken uur  was men op tie bovenzaal 
van liet badhotel vcreenigd aan den w elvoorzienen disch 
en was het oogenblik aangebroken, dat door  menigen 
gloeienden toost en kranige speech de vriendschaps-
banden nauwer werden toegehaald en met een krachtigen 
dronk werden bezegeld. 

e joelende menigte onder  de vensters aan de land-
zijde, de prachtige ondergaande zon en de zee aan de 
andere, het levendige tafereel der  opgewekte en ambu-
lante dischgenooten binnen; dit alles te zamen vormde 
niet een der  minst schilderachtige gedeelten van dezen 
aan afwisseling zoo rijke n tocht, en menigeen zal het 
dan ook betreurd hebben, dat zoo spoedig liet uur 
geslagen was, dat ons naar  de stoomtram riep, waar-
mede we, omstuwd door  de juichende e jeugd, 
den terugtocht aanvaardden. s g en Oegst-
geest was n spoedig bereikt, en door  de Zondags-
drukt e der  woelige straten werd de wandeling volbracht 
naar  de in tie haven liggende stoomboot. Nadat allen 
verzameld waren, werd onder  luid gejuich der  afscheid-
nemende , onder  het geschitter  en geknetter 
der inmiddels afgestoken vuurwerken, de terugvaart aan-
gevangen; die schilderachtige vaart waar, begunstigd 
door  het heerlijkste weder, beschenen door  de lieflijk e 
maan, zich tafereelen aan ons oog ontrolden, die niet 
spoedig uit het geheugen zullen worden gewischt. Zacht 
doorkliefde de boot de spiegelgladde wateren. 

h hoe schoon fantastisch de grillig e oevers zich 
voordeden, verscheidenheid behaagt, en het was goed 
gezien van onzen wakkeren hofmeester-bode, ons de 
aangename muziek van ontkurkt-wortlend e llesschen te 
doen hooien. 

Spoedig waren de glazen gevuld en was op het achterdek 
een gezellige krin g gevormd, waar  menige aardige mop 
het gezelschap in schaterlachen deed uitbarsten. Soms 
deed ook plotseling een uitbarsting van schitterlicht van 
een het luchtrui m inborenden of op het dek smorenden 
vuurpijl , luide hoera's weerklinken in den stillen nacht 
en de welverdiende hulde werd der  ijverige vuurwerk-
commissie niet onthouden. 

t tegen halfeen, een zachte regen ons het 
gezellige vooronder  doen opzoeken, ook tiaar  bleef de 
uitstekendste stemming heerschen, dank zij  o. a. geïm-
proviseerde brommende vliegen, oudewijven-en violoncel-
solo's , moppen en mopjes. n was de nieuwe dag reeds 
tot in het derde uur  gevorderd, toen we op de Nassaukade 
voet aan wal zetten, voor  velen was nog te vroeg 
een einde gekomen aan deze excursie, die nog eens te 
meer  het bewijs leverde, dat: bestaat de naam van het 
Genootschap uit twee deelen, het laatste deel voor 
velen geen zinledig woord of holle klank is. 

B. W. S. 

E . 

 A A N . . 
Aan de  Courant ontleenen wij 

de volgende mededeelingen omtrent de drie ontwerpen 
voor  een cerc-diploma, door  de Nederlantlsche j 
van Geneeskunde aan professor t toegedacht, 
als gelukwensch op zijn zeventigsten verjaardag en thans 
tentoongesteld in den kunsthandel van E. J. van Wisselingh 
&  Co. in t te Amsterdam. 

t zijn teekeningen van G. W. , T. Xicuwcn-
huis en  Cachet, de voorlaatste een vriend , de laatste 
een leerling des eersten. Geen wonder  dat in de ont-
werpen zekere geestverwantschap merkbaar  is, die echter 
een eigen opvatting bij  tie drie kunstenaars niet uit-luit . 

s dat aan alle drie gemeen is, is de ernstige bedoeling, 
die hunnen arbeid stempelt tot kunst. Zij  hebben niet 
gezegtl : een diploma is maar  een diploma en we zullen 
wel gauw een ding in elkaar  flansen. Zij  hebben werk-
gegeven, dat gelijk henzelven en den man voor  w ien het 
bestemd is , vereert, werk , dat met den maatstaf van 
serieuze kunst wil zijn gemeten. 

j den eersten indruk is men geneigd het ontwerp 
van den heer  Nieuwenhuis te verkiezen. t treft 
door  groote distinctie van zacht ineenvloeientle kleur-
nuancen, die als fond dienen voor  eene bloemversiering, 
waarvan de strekking - - in keuze der  bloemen en compo-
sitie beiden — aan het begripsvermogen der  beschouwers 
geene zware eischen stelt. n tien breeden rand, die den 
tekst van het diploma omsluit, zijn fijn gerankte vcltl-
kruiden aangebracht, die, uiterst delicaat van kleur  en 
teekening, eene wondere bekoring oefenen. e teekening 
van f heeft op het eerste oog iets stijfs van 
kader. n de omlijsting is geheel gevolgd de bekende 
randversiering van oude perkamenten. k geloof, dat 

f hiertoe door  een juist inzicht geleid is, krachtens 
het deftigstrenge karakter ; tlat een diploma voor  het 
beoogde doel eigen behoort te zijn. k wil zeggen: zou 
de teekening van Nieuwenhuis ook in een boudoir  niet 
misstaan, die van f is op hare plaats alleen in 
het ernstig studeervertrek eens geleerden. t is niet 
doenlijk, door  eene beschrijving een indruk te geven 
van tie arti.-tieke en tegelijk oordeelkundige ineenzetting 
van s randversiering. Zij  kenmerkt zich door 
eigenschappen, die men in al zijn werk terugvindt, 

n blo mkelk, geen blad, gcem bijzonderheid in de 
verdere versiering, die niet juist ter  plaatse is. t een 
vloeit uit het antler  voort, van onderdeel tot onderdeel 
kan men de zinrijk e bedoeling des kunstenaars volgen. 
Uit ééne gedachte ontsproten, is het een werk. dat 
ontleding vraagt en de moeite der  ontleding rij k beloont. 

t derde ontwerp, van  Cachet, is zeer  bijzonder. 
Zij n de beide voren besproken diploma's op perkament , 
Cachet heeft eene teekening op zijde geleverd en aan 
het diploma door  het langwerpig formaat het karakter 
gegeven van eene banier. e teekening is tie strengste 
der drie en zoogenaamd gebatikt, in de manier  tier 
[avaansche doeken. Er  is zeer  veel vernuft aan decom-
positie ten koste gelegd en ook hier  moet men tie vastheid 
bewonderen, waarmede de vormen zijn gestyliseerd en 
het geheel is opgebouwd. r  kan niets af. tiaar  behoeft 
niets bij . t is een compleet stuk, de triomf der 
consequentie. 

Er moet mij  ten slotte eene vraag van het hart. Niemand 
zal, dunkt ons, over  deze ontwerpen zonder  respect 
spreken. r  er  zijn toch bedenkingen, met name tegen 
het ontwerp-Cachet. s er  niet iets tegenstrijdigs in. iets 
dat vloekt, om een zoo door  en door  modern geleerde-
als t te huldigen door  de aanbieding van een 
diploma, gelijk men er  alleen verwachten zou van een 
Javaansch opperhoofd? e dit zij , het is een zeer 
heuglijk teeken, tlat men voor  ontwerpen van diploma's 

niet langer  zich behelpen wil met het d k 
van n , maar  heil gaat zoeken bij  de 

 let verheugt ons te kunnen mededeelen, tlat elk der 
drie ontwerpen voor  het prof. t aan te bieden 
eeretliploma, eene bestemming heeft gekregen. 

t op witte zijde gebatikte kunstgewrocht van tien 
heer  Lion Cachet is aangekocht door  een bekentl schilde r. 
terwij l tie teekening van den heer  T. Nieuwenhuis het 
eigendom is n van een verzamelaar, wiens in-
zending op de onlangs gesloten keuze-tentoonstelling zeer 
de aandacht heeft getrokken. 

r  het hoofdbestuu der j  tot bevorde-
ring der  geneeskunst is de e gekozen, tlie de 
heer  G. W. f heeft . 

N'ng gedurende enkele dagen /uilen de n 
bij  de firma v. Wisselingh &  C". , t , ter 
bezichtiging zijn; eene opdracht, behoorende bij  het 
album der  deelnemers in het, voor  genoemden hoogleeraar 
bestemde, nationale huldeblijk en geteekend door  den 
bekenden , den heer  Anthonie Grevenstuk, is 
thans aan tie collectie toegevoegd. 

T . 

e feestelijke opening op den 4'1 '" Augustus jl . van 
het van Amsterdam tot Vreeswijk loopende deel van 
het , wordt in het jongste nommer  van 
de  HtvtscitiiHg niet een enkel woord besproken. 

n wordt erop gewezen dat het nieuwe kanaal, 
waarvan de helft feestelijk werd ingewijd, dienen moet 
om de scheepvaart beweging tusschen de hoofdstad van 
Nederland en den n te verbetereu; de oude water-
weg liep door  den Amstel, de Vecht, den zoogenaamden 
Vaartschen , het Zederik-kanaal en de l.inge, 
waardoor  Amsterdam met Gorkum aan tie e 
verbonden werd en in dezen weg, die de lengte had 
van 84 kilometer, werden zeven sluizen gevonden. t 
recht werd geklaagd over  de ongunstige bochten en tie 
onregelmatige waterstanden van Vechten , terwij l 
het oponthoud bij  een vijfta l lage spoorwegbruggen en 
het hooge bedrag van tollen, die door  sommige water-
schappen en gemeenten geheven werden, voortdurend 
aanleiding tot bemerkingen gaf. t nieuwe kanaal.dat 
door  de k in twee deden, elk met twee panden, 
gesplitst wordt, heeft eene gezamenlijke lengte van 71.3 
kilometer; een tied van den vroegcren waterweg is be-
houden, maar  het gebruik der  rivieren of stroomen met op-
en nedergaantle waterstanden is vermeden. e breedte 
van het kanaal bedraagt Ju . in den bodem en 32 . op 
tien waterspiegel; de sluizen hebben 120 . lengte bij  12 

. breedte en tie onderslagdrempels liggen 3.10 . onder 
den lagen waterstand van het kanaal. Volgens het e 
vakblad was het onmogelijk grootere afmetingen te-
verkrijgen , en valt het onder  tleze omstandigheden te 
betwijfelen of Amsterdam met goetl gevolg aan tie mede-
dinging van m het hoofd zal kunnen bieden. 

n ons nommer van 30 Juli j.1.. bladz. 253, wertl een 
artikel van
en handelende over  tie opening van het l 
overgenomen, waarin de schrijver  zijne bevreemding te 
kennen gaf, tlat Amsterdam aanstalten maakte om 
feest te vieren. t het bovenstaande blijkt , dat ook 
in het buitenland geene groote waarde aan het -
kanaal gehecht en de gedachte gedeeld wordt, dat 
Amsterdam daarvan weinig vruchten zal plukken. 

 VOO ' 
EN . 

n een bijeenkomst, die een strikt huishoudelijk karakter 
droeg, werden Zondag jongstleden in het Nut te Am-
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sterdam, de 322 bekroningen in den wedstrijd voor 
handwerkslieden uitgereikt. e heer . Gosschalk, Eere-
voorzitter  van het comité, sprak de bekroonden toe en 
heette namens het uitvoerend comité de aanwezigen 
welkom. 

Spr. stelde in het licht, waarom het comité deze 
plechtigheid op een Zondag moest doen plaats, vinden. 

j  zelf en zijne medeleden in het comité waren groote 
voorstanders van Zondagsrust maar  de wetenschap, 
dat in de zomerdagen de arbeid der  werklieden des 
morgens vroeg begint en des avonds t eindigt, en 
de omstandigheid dat het vergaderen in zoo grooten 
getale en in een besloten vertrek op een zomeravond 
zich slecht verdraagt met de hitte van het gaslicht, 
deed het besluit nemen, de bekroonden op 'n Zondag-
middag bijeen te roepen. En waarom waren alleen de 
bekroonden uitgenoodigd ? Omdat men hier, waar  onder-
scheidingen zouden worden gegeven, als in een goed 
gezin, den een niet achter  wilde zetten bij  den ander. 

e heer  Gosschalk wenschte de bekroonden daarop van 
ganscher  harte geluk en hoopte, dat het cereblijk, in 
den wedstrijd verdiend, zou strekken tot verheffing van 
den arbeid, den werklieden moed zou geven in tijden 
van tegenspoed, hun levensweg zou helpen effenen en 
tot verbetering van ieders maatschappelijke verhoudingen 
zou bijdragen. Bij  de verguld-zilveren, zilveren en bronzen 
medailles en de diploma's, het werk van prof. Sturm, 
hoogleeraar  aan de , waren prijzen 
in geld gevoegd tot tegemoetkoming in de gemaakte 
kosten; of zoo het geld daartoe niet besteed behoefde 
te worden moeder  de vrouw zou er  dan wel weg 
mee weten ! 

Wie niet juist met een eersten prij s ging strijken, 
mocht zich niet teleurgesteld gevoelen, maar  in zijn 
bekroning een prikke l zoeken tot deelneming aan een 
nieuwen wedstrijd. 

Twee leden der  centrale commissien voor  wedstrijden 

in Nederland, de heeren Van n en Elias, reikten 
daarop de eerediploma's uit, terwij l verder  burgemeester 
Vening z de medailles en getuigschriften aan de 
overwinnaars overhandigde. 

 v. AT.) 

E G T E 
. 

r  verschillende dagbladen in den loop der  week 
de volledige lijst der  onderscheidingen, door  de Jury 
aan de inzenders op de Sporttentoonstelling toegekend, 
hebben medegedeeld, ligt het minder  op den weg van 
dit weekblad, dat zich meer  bepaald op het gebied der 
bouwkunst beweegt, om de namen van dit groote aantal 
gelukkigen in zijne kolommen op te nemen. t heeft 
bevreemding gewekt, dat de Jury op zoo onbekrompen 
wijze is te werk gegaan en het bestuur  van de tentoon-
stelling zal eene groote uitgave moeten doen als zij  de 
ruim 400 uitgeloofde medailles, waarvan niet minder  dan 
138 in goud, in natura aan de rechthebbenden ter  hand 
stelt. Wellicht zal de meer  gebruikelijk e weg gevolgd 
en den bekroonden slechts een getuigschrift gezonden 
worden, waaruit blijk t welke onderscheiding hun is ten 
deel gevallen. 

Onderstaande staat geeft een overzicht van de diploma's, 
medailles en eervolle verneldingen, door  de Jury toe-
gekend. 

e catalogus vermeldt 1405 inzendingen, waaraan toe-
gekend werden : 

81 eerediploma's . . . . of 5.76 pCt. 
138 gouden medailles 9.82 „ 
198 zilveren „  14.1 „ 
87 bronzen „  6.19 „ 
60 eervolle vermeldingen. . „  4.27 „ 
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564 onderscheidingen . 40.14 pCt. 

u c G V A N E . 

A . 
B. 
C. 

. 
E. 
F. 
G. 

. 
. 

J-
. 

E. 
. 

N. 
O. 
1'. 
Q. 

. 

Boeken, gravures, photographieën, enz 
n , sportcostumes, enz 

n en zadels, hoefbeslag, stallen, enz 
Wapens , munitie , vallen , tropeeën 
Tenten, hondenvoeding, hokken voor  vogels, enz 
Jachtproducten, kampbenoodigdheden en fantasie-artikelen. 
Wielersport, machines en onderdeelen 
Pleziervaartuigen, jachten, cano's, zeilvaart, teekeningen, enz. 
Athletieke sport, gymnastiek, kleederen, schermkunst . . 
Visscherij, gedroogde, gezouten, gerookte visch, enz. . . 
1 Jsport-zeilschepen , sleden , enz 

, likeuren, gecons. producten, parfumerieën. . . 
Ameublementen 
Goudsmeedwerk, gouden en zilveren werken, enz. . . . 
Geneesmiddelen, hygiëne, reddingstoestellen 
Alpinisme . . 
Schoone kunsten 
Palissaden, tourniquets, draagbaar  spoorwegmaterieel . . 

 groep: tuin 

J 

5 

5 

s in 

Goud. 

T. e zamen 

Zilver 

2 11 12 
4 3 10 

13 11 
2 5 4 

2 2 
12 21 
3 2 

2 1 5 
3 4 

3 10 10 
3 4 7 

14 12 10 
11 10 23 
3 6 14 
1 1 7 
2 3 8 

10 3i 29 
3 4 10 
1 4 9 

81 '38 198 

Brons. 

o 

3 
1 
1 
2 

4 
10 

5 

6 
16 

87 

3 
4 

7 
2 
6 

60 

45 
9 

37 
 2 
4 

68. 
12 
15 
8 

3t 
18 
46 
56 
30 
10 
28 
88 
23 
14 

564 

J T O T G
. 

O . 

Vergadering van 11 Augustus 1892. 

Na opening der  vergadering werden de notulen gelezen 
en onveranderd vastgesteld. 

Aan de orde zijn de bij  het bestuur  ontvangen ant-
woorden op de nog te behandelen vraagpunten. Omtrent 
vraag  heeft de Commissie zich om inlichtingen gewend 
tot tie verschillende gemeente-architecten in de Prov. 
Friesland ; de ingekomen berichten zijn ter  vergadering 
aanwezig, eenige met schetsteekeningen toegelicht. e 
meeste der  daarin genoemde kerken zijn echter  niet 
speciaal als Protestantsche kerken gebouwd en, de vraag 
beantwoordende, weet de Commissie geen Protestantsch 
kerkgebouw aan te wijzen dat reeds een honderdtal 
jaren oud is. 

Na eenige besprekingen werd de Commissie echter 
verzocht naar  een tweetal kerken een nader  onderzoek te 
doen en het rapport met de resultaten daarvan te com-
pleteeren. 

e Commissie voor  't beantwoorden van vraag  zette 
in haar  rapport de voordeden uiteen, verbonden aan 
eene centrale verwarming, zonder  de stelsels aan te 
wijzen welke in verband met een doeltreffende ventilatie 
de voorkeur  verdienen. Boyle's luchtpompventilator  werd 
aanbevolen boven den archimedischen ventilator. 

Omtrent vraag V werd uitvoerig gediscussieerd, nadat 
de Commissie had gerapporteerd dat bedoelde verzekering 
door  den aanbesteder  dient te geschieden ; ten slotte werd 
het voorstel van den Voorzitter  aangenomen om dit 
rapport op te zenden. 

Vraag  werd beantwoord alleen wat het bij  sub.
genoemde betreft; eenige genomen proeven, zijnde een 
8-tal steenen, twee aan twee met kalkmortel , vermengd 
met een weinig siroop, aan elkander  gemetseld, waren 
op de vergadering aanwezig. Van deze zijn er  twee in 
de maanden Januari en Februari bij  vriezend weer  op een 
dak gelegd en nadat de dooi was ingevallen eraf geno-
men. e steenen bleven aan elkander  gehecht, de 
specie had eene behoorlijke hardheid gekregen en blijk -
baar  niets van de vorst geleden. Andere proeven waren 
in de kamer bewaard, om het onderscheid te doen zien 
van wat met dezelfde specie geschiedde bij  metselwerken, 
niet aan den invloed van het weder  blootgesteld. 

e aanwezigen waren het met de commissie eens dat 
siroop voor  metselwerken in tien winter  uit te voeren, 
aanbeveling verdient, 

Bij  vraag X was men van meening dat over  scoriae-
bricks, door  de weinige jaren dat zij  voor  bestrating 
worden gebruikt, nog geen bepaald oordeel kan worden 
uitgesproken, terwij l voor  bestrating van trottoir s de ge-
bakken steen voor  de meest practische wordt gehouden. 

n de zaal was het uitgegeven plaatwerk van de . 
tentoongesteld en werd den leden gelegenheid gegeven 
kennis te nemen van het gedenkboek. e heer  V. d. Werff 
had een tweetal kachels, genaamd de Salamantlre, ge-
ëxposeerd, die om de vele voordeelen en de elegante 
vormen met belangstelling werden bezichtigd. 

Nadat de Voorzitter  tie commissieleden voor  de be-
handeling der  vraagpunten had dankgezegd, werd de ver-
gadering gesloten. 

E . 
— e tentoonstelling te Chicago geeft verschillenden kunstenaars 

gelegenheid van hunne talenten te doen blijken .  werd den te Egmond-
f wonenden Amerikaanschen schilder  (Jari s de 

vervaardiging Opgedragen van twee groote doeken, die den ingang van 
het tentoonstellingsgebouw moeten versieren, en gaf de stad Chicago den 
Amerikaanschen beeldhouwer l de opdracht tot het maken van 
en beeld van ('ulunibus. Ook de e kolonie te Ncw-Vork heeft 

een dergelijk beeld door o doen vervaardigen, maar  dit 
schijnt de aandacht meer  te trekken door  zijn kolossale grootte van
nieter  dan wel door  de schoonheid van het geheel. 

— Te n werd de kunstschilder  J. . - de s voor 
Nederland als lid der  jur y van de internationale kunsttentoonstelling 
gekozen. t succes, door  de Nederlandsehc Schilderschool behaald, is 
ook dit jaar  groot. 

Eerste gouden medailles werden toegekend aan Tholen, Ter n 
en , en tweede gouden medailles aan e m , e 
/wart en d Oijens. 

Wegens vroeger  te n behaalde onderscheidingen, bleven buiten 
mededinging: A pol , Blommers , Bisschop,  >e Bock, u Chattel, mevr. 

t , Gabriel, e , ,  linkenberg, 
j . , , , Neuhuijs, P. t )ijens, , Sadée, Van de Sande 
Bakhuijzen, t Vos en Weiscnbruch. Er  bleven dus slechts een 
veertigtal mededingende Xederlandsche schilders over, die circa
schilderijen , teekeningen en etsen hadden ingezonden. 

Al s men weet , dat de catalogus der  tentoonstelling  nummers telt, 
dan begrijpt men dat de strij d zwaar  is geweest; met Oostenrijk is Neder-
land het eenige land dat drie eerste medailles behaalde. 

— e commissie voor  het gedenkteeken Jan van Beers heeft de in-
schrijvers en de Vlaamsche liberale maatschappijen uitgenoodigd tot de 
onthullin g van het gedenkteeken op g  dezer, te  uren's och-
tends , in het stedelijk Park te Antwerpen. n vereenigt zich aan het 

k Atheneum, ten einde zich van daar, met de commissie, 
stoetsgewijze naar  het l'ar k te begeven. t gedenkteeken bestaat uiteen 
arduinen kolom , waartegen 's dichters bronzen medaillon, bekroond door 
een bronzen gtnius, bevestigd is. l heeft een hoogte van . en draagt 
het opschrift.*  „Aa n Jan van lieers, zijne vereerders uit Noord en Zuid." 

— Julien s heeft een groot  gemaakt, voorstellende
 des  en sedert lang was er  sprake, dat de Belgische 

g dit beeld in brons zou doen uitvoeren, maar  thans is vast 
besloten, dat zulks niet zal geschieden. e weigering der g is 
volgens de  gegrond op het groote l>edrag der  kosten: 

 francs! 

— Te Wiesbaden zal een nieuwe schouwburg naast de nieuwe colon-
nade worden gebouwd naar  het ontwerp van de Weener  architecten r 
en . t gebouw zal niet meer  dan  mk. mogen kosten 
en voor  Sept.  voltooid moeten zijn. 

E . 
. e minister  van Waterstaat, n Nijverheid 

brengt ter  kennis van belanghebbenden, dat in den loop der  maand 
September  a. s. voor  de vervulling der  betrekking van adsphanl-ingenieur 
van 's s waterstaat een vergelijkend ondeizoek zal plaats hebben. 

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlanders, die een voldoend 
examen als civiel-ingenieur  hebben afgelegd aan de Polytechnische school 
te , mits zij  op  Jannari e.k. niet ouder  zijn dan  jaar. 

t onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste mechanica en de 
kennis van werktuigen; de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk zoo-
wel voor  bouwkundige als waterbouwkundige werken ; de waterbouwkunde; 
de burgerlijk e bouwkunde, voor  zooveel betreft de constructie van een-
voudige gebouwen; het landmeten en waterpassen; het administratief recht 
betreffende den waterstaat: het situatie-, ornement en handieekenen, be-
nevens het teekenen van voorwerpen tot de waterbouwkunde behoorende, 
waarvoor  overlegging van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen gevorderd 
wordt. 

Zi j  die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te onderwerpen, 
moeten vóór  September  a. s. daarvan aan hel t van Water-
staat, l en Nijverheid doen blijken bij  op zegel geschreven adres, 
bevattende: opgave van naam, voornaam en woonplaats. j  moeten 
worden overgelegd: 

 het bewijs van de candidaat is Nederlander  en dat hij  op  Ja-
nuari  niet ouder  is dan  jaren; 

 eene schriftelijk e verklarin g van een geneeskundige, wiens hand-
teekening door  den burgemeester  zijner  woonplaats moet zijn gewaarmerkt 
dat de candidaat een gezond lichaamsgestel en geene voor  den ingenieurs-
dienst hinderlijk e gebreken heeft; 

 een getuigschrift van goed zedelijk gedrag , afgegeven door  of vanwege 
hel gemeentebestuur  zijner  woonplaats; en 

 het diploma van civiel-ingenieur. 
Voorts kunnen de candidaten daaraan toevoegen bewij>>tiikken betref-

fende practische ervaring en geschiktheid. 

. g j.1. werd in het gebouw van de j 
van den Werkenden Stand de buitengewone vergadering gehouden van 
aandeelhouders in de 1 luinwater-maaisehappij, onder  het voorzitterschap van 

. W. v. d. Vliet ; vertegenwoordigd waren  oude en  nieuwe 
aandeelen, uitbrengende  stemmen. t algemeene Stemmen werd be-
sloten tot:  het uitvoeren der  werken door  Burg. en Weth., dato 

 Juni  voorgeschreven;  het uitschrijven eener  geldleening van 
hoogstens f  en  het verzoeken aan Burg. en Weth. om 
gunstig te willen beslissen op de aanvrage der j  in 
dato  Sept.  tot het toestaan der  levering van Vechtwater  in de 
huizen als werkwater. 

— n de g j . 1. gehouden buitengewone algemeene vergadering 
van aandeelhouders der j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
is het in de vorige vergadering verdaagde voorstel behandeld en werd 
dientengevolge besloten, den directeur-generaal te machtigen, de overeen-
komst met den Staat te sluiten, betredende het overnemen van den Zuid-
Oosterspoorweg. Vertegenwoordigd waren  aandeelen, uitbrengende 

 stemmen. 
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. l bestuur  der afdeeling "  van de j 
t<«t bevordering der  Uniwkun>t heeft besloten, in het gebouw der Academie 
van Beeldende n en Technische Wetenschappen, aan dc Coolvcst 
alhier  'daartoe welwillend ln-ehikbaar  ge-tehh. eene g te 
houden van de antwoorden, ingekomen op de duor  de , ter 
veie van haar -jarig beslaan, uitgeschreven eere-prijs vraag, voor  een 
vorstelijk verblijf iu de nabijheid van eene groote stad. l>aaraan zal de 
bekende verzameling, beslaande uit  platen van bouwwerken, uitgevoerd 
door  leden der , worden toegevoegd. 

e tentoonstelling zal plaats hebben den iji-n . iaën en  sen Augustus, 
en wel de opening op Zaterdag 3 Augustus, des namiddags te  uren. 
toegankelijk voor  de leden der  afdeeling en genoodigden. 

— r eenige vakvereenigingen hierteretede worden pogingen aange-
wend om te komen tot de oprichting van eenen Arbeidsraad. Ten einde 
een denkbeeld te geven hoe het voorloopig bestuur  zich voorstelt, dat 
dergelijke d moet ingericht zijn, heeft het aan vakvereenigingen, werk-
gevers, werklieden, enz. de concept-statuten doen toekomen, zooals zij 
voorloopig zijn vastgesteld in een vergadering van vertegenwoordigers van 
tien der  hier  gevestigde vakvereenigingen. 

Aan deze concept-statuten is het volgende ontleend: 
e Arbeidsraad stelt zich ten doel: </. den toestand der  werklieden, in 

deze gemeente, zooveel mogelijk te verbeteren: /\ te waken voor  de be-
langen der  werklieden; c. geschillen tusschen werklieden en werkgevers 
zoo mogelijk te voorkomen of te vereffenen. 

Werklieden zijn zij, die voor  een vooruit bepaald loon. arbeid ten behoeve 
van een ander  verrichten. 

Werkgever is ieder, die voor  een vooruit bepaald loon, arbeid te zijnen 
behoeve laat verrichten. 

Om tot genoemd doel te geraken, tracht de d gegevens te ver- 1 
zamelen, waaruil de toestand der  werklieden kan worden bepaald, als 
opgaven omtrent loon, zoowel volstrekt als betrekkelijk, omtrent duur  van den , 
arbeid, omtrent de inrichting van werkplaatsen, omtrent de verhouding van 
werkgevers en werklieden onderling, enz. 

e d wijst op gebreken, waar  hij  deze opmerkt en tracht door  ven 
beroep te doen op de wetgevende lichamen, daarin verbetering te brengen. 

e d richt een arbeidsbeurs op; de d doel uitspraak in geschillen 
tUSSchen werkgevers en werklieden. 

t bestuur  vormt een centraal bureau van arbeid; richt  vragen en 
doet mededeelingen aan vereenigingen en personen over  zaken, genoemd 
in artikel 2 sub. </.; t zich met het in ontvangst nemen van aanvragen 
om en aanbiedingen van werk; - belast zich niet het onderzoek van 

; grieven, zoowel van de zijde dei werkgevers als van die der  werklieden 
en doet daarna uitspraak (zie art. 6). 

l bestuur is verplicht bij  onderzoek van een geschil, minstens 3 
werkgevers en minstens 3 werklieden behoorende tot het vak, waarbij  het 
geschil bestaat, te hooien, alvorens uitspraak te doen. Na uitspraak ziju 
beide partijen zedelijk verplicht zich te gedragen overeenkomstig de beslissing. 

Verlangt een zeker  aantal bestuursleden, (dit aantal te bepalen bij  huis-
; houdelijk reglement' dat de beslissing worde uitgemaakt bij  relcienduni 
 van vakgenooten, of vau allen, behoorende tot den , dan wordt dit 
gebonden. 

Na g van het bestuur  kunnen beide partijen of kan één der 
partijen in beroep komen bij  eene vergadering van vakgenooten, behoorende 
tot den , of bij  eene vergadering, waartoe worden opgeroepen alle 
personen , behoorende tot den . 

Besluiten van het bestuur, of van eene vergadering van vakgenooten, 
ot van eene vergadering van den geheelen , zijn bij  eerste stemming 
niet geldig, indien zij  niet genomen zijn niet  2

 : [ der  stemmen van bet 
aantal, dat uitgebracht wordt, indien alle rechthebbenden aanwezig zijn; 
wordt dit aantal niet verkregen, dan wordt tie vergadering voor  hoogstens 
S dagen verdaagd, ckm is 2 3 der  aanwezige stemmen l>eslissend; wordt 
ook dit aantal niet verkregen, dan wordt tie vergadering weder  verdaagd 
voor  hoogstens S dagen en dan beslist de volstrekte meerderheid. 

, 1 te paardentram Zuidlaren—Groningen is Woensdag feestelijk 
geopend en ingewijd. n heer  Plomp, ingenieur  der , werd 
dank gebracht voor  de bij  den aanleg verleende diensten. 

. e Gemeenteraad besloot in zijne vergadering van 6 dezer  niet 
ingang van  Januari een directeur  van de gemeente-reiniging te benoemen 
op een tractvment van  en eene veranderlijke U-looning tot een 
minimum van ƒ  onder  verplichting een zakelijken t van 

 te stellen. 
n die zitting werd aan de tinna , van Uork en (."u. con-

cessie verleend voor  den aanleg en de exploitatie eener  teleloongeleiding 
. Voor het maken eener  tweede haven beeft de Gemeenteraad, 

een subsidie toegestaan van f  Zijn Provincie en k genegen de 
zaak geldelijk te steunen, dan zal bij  het Nieuwe Schild de nieuwe haven 
worden aangelegd. 

. t m beeft van mevr. de wed. . . ('. van 
r  P.usken lluel twee interessante schildeistukken in "bruikleen 

ontvangen: een portret van ('onrad Busken lluet, door  [ozef , en 
een portret van . ( h. . van , door  fan Veth. 

< . 

— Bij  den waterstaat en 'stands burgerlijk e 
openb. werken in é is eervol 
ontslagen de opzichter  der ie kl. . E. Nitsch-
mann en is den architect  kl. J. \V. P. Vrijbergen 
een tweejarig verlof naar  Europa verleend wegens 
ziekte. 

t ingang van November  a. s. i» de heer 
, adjunct-ingenieur  der  tractie te Tilburg, 

verplaatst naar  de centrale werkplaats te Utrecht 
en komt in zijne plaats de heer  Gatsonides, thans 
adjunct-ingenieur  der  tractie te Utrecht. 

— e heer . li . , directeur  de gas-
fabriek en van de gemeentewerken te Tilburg, 
is g jongstleden door  eene beroerte ge-
troffen eu onmiddelijk overleden. 

— e heer  J. A. , gedurende  jaren 
leeraar  in het bouwkundig teekenen aan de ge-
meeiite-teekensehool te , heeft op ziju 
verzoek. wegens verzwakking der  gezichtsorga-
nen , een eervol ontslag bekomen onder  dank-
betuiging voor  deu betoonden ijver  en de ge-
wichtige diensten, in die betrekking bewezen. 

\ A< A N T E N 

- < »pzichter  over  de gemeentewerken te  leider. 
Salaris /<>oo, met uitzicht op verhooging tot 
f  Adres vóór  Aug. aan den burgemeester. 
{Zie advert, in / / °. 33,) 

— r der  genieeiiiereiniging te Breda. 
Jaarwedde _/  niet een veranderlijk inkomen 
tot een minimum van  Adres den Burg. 
vóór  Sept. 

. 

. &  J. , 

S EN , 
op de n g te Amsterdam 

bekroond met 
i (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en Zeepaard, 

t 

e n -
. 

 den o Auguntui m«iï 
de. namiddag! tea l ' , nar  iGreenmicfdijd) zal 
iu het Centraal Personenstation »e
iu bet lokiud naast de wachtkamer  Se kla.se (ingang 
vestibule/ worden aanbesteed : 

Volgens bestek No. 535. 

t leveren van 25 000 platte eiken-
houten en 15.000 platte grenen-
houten dwarsliggers gekeept en met 
Chloorzink bereid. 

t bestek i- ad f1.00 verkrijgbaar  aan bit 
Centraal Administratiegebouw r j  aan 
bel k te , bij  dcu Portier, of 
op franco aanvraag mettoeseudingvan t bedrag 
aan bel bureau Weg en Werken, r  154. 

o Administrateur 

 en l S van 
. zullen op frtjdag 26 Augustus 

e. k. (les nuiuulihuis te een uur aanbestellen op 
gezegelde iusehrijvinirsbiljette u : 

1". t bijbouwen van drie school-
lokalen. 

2". t leveren van de benoodigde 
schoolmenbelen. 

3". t leveren en leggen van eene 
klinkerbestrating aan de e , 

Bestekken en teekeningen liggen van af heden 
ter  visie op de secretarie, terwijl aanwijzing * au de 
vcrsebillenile werken zal plaats lubben op Vrijilai : 
'2i'>  Augustus e. k. des voormiddags 11 uur. 

Vt i Nivti.vu. deu l i Aogustns 1898. 

j tot Exploitatie van 
. 

Op  uiring  den SS' August ut 1802, dd 
namiddags ten 2 ure [totale lijd), aau hel Centraal 
bureau der j  tut e van Staats-
spoorwegen bij  de e l.aau tc , ruu : 

 \». ö-s-.. 
t leggen van langere spoorstaven 
op de draaischijf van 1350
middellijn en daarmede in verband 
staande werken, en het verplaatsen 
van de rookvangers en stootbalken 
in de locomotievenloods . . S. . 
op het gemeenschappelijk station 
ZUTFEN. 

e besteding geschiedt volgen*  art. i'J vau het 
bestek. 

liet bestek ligt tan den  Augustus 1809 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij  ile e l.aan 
cu aan het bureau vau deu r r 
.  tc Zutfen cu is up tranen aan-

vraag per brief) aau genoemd Centraalbureau t 
\utl Weg «'11 Werken le , têeu E 
van 0..#0 

n worden n aan liet Centraal 
bureau t vau Wei: eu Werkeu) en door  den 
Sectie r  voornoemd. 

Aanwijzing up het terrein zal geschieden den 
lf,' ,B"  Augustus 18.1:*, ten 10 ure voormiddag. 
[ West lüten/ieesrlie tijd'. 

, deu 6dtn Augustus 1S(.'̂ . 

. 
Ann de e straat cn 

botten de (Sclrlcrsche Poort te !>«»-
loo zijn verschillende

 Ai  T B . Adres hij  den 
lieer  VAN T aldaar. 
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0,i  den t i n Auguntui , 
des namiddags ten half twee ure \Greenwicktijd) 
zal in het Centraal Persoucnstuliou te
in het lokaal naa-t ile wachtkamer  :ie khis-c (ingang 
Vestibule; worden aanbesteed : 

Volgens bestek N°. 5:12. 
t maken van Zeven Steenen Wach-
terswoningen aan den Spoorweg 
Apeldoorn , met bij-
behoorende werken. 

(Begrooting /13500.) 
t bi-tck is tegen betaliug van ƒ1.— te verkrijgen 

aan het Centraal Administratiegebouw der -
schappij  aan het l gbak te  bij  den 
Portier, of op franco nam rang niet toezending tan 
het bedrag, aim het bureau We; cn Werken , 

r  154. 
c dag der  aanwijzing is iu bet bestek vernield. 

e Administrateur . 

N tun bet . S VOO
 EN  <><"-

, ziju voornemen., om op Xaterd^g 
SO Augustus l*9t dis namiddags ten i ure, 
in bet Gehotte; cour kunsten en Wetenschappen tc 

, aan t> heeteden : 
t bon wen van het Ned. Gasthnis voor 
behoeftige en minvermogende Oog-
lijders. 

g /130 000 
licstck cu teekeningen ziju op franco aanvrage 

ad /'S.— per  stel, te bekomen bij  den Architect 
. ,  te , door 

wien ook nadere inlichtingen worden verstrekt. 
Aanwijzing op g 11 Augustus , 

des namiddags teu 1 ure, op het terrein, gelegen 
aan de Bleijeniurgslraat nabij  de llijksvceartseuij-
school te ' i i ll i. 

Namen* hel College ran
e Voorzitter, 

Tu. W. . 
c e ut in ces te r-See re ta ris, 

. 

T T E 

, . . 
T W 

Nieuwe Constructie 
, 

Torenuurwerken 
, 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstcllingen bekroond. 

N 1885. A 
n cn Zilveren . 

g tegen . 
y an iseer  i nr  ichting. 

. , 
A i t v i i i c n 

levert ;askliiiiri,'ekyaniseerd,rot enzwanivrjj) 
, , 

, , 
, tot. enx. 

, 
Photozin cosf r n pliie 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op zijn 
ir-r  . 1.1 T voor  Phatolllliograplile , bijzonder 

geschikt voor  de reproductie vau Plans, Teeke-
iiingeo enz. vao 1111. Architeeteu er. Buuwkun 
digeu ; op die vuur  Phatazlnragraphlp voor  de 
reproductie van Pinten en Gravures, ook van 
Te pk  in (grii TOOT linekwerkcu enz. tendieuste vat. 

. Uitgevers en up zijne ; |ir- l n ri *  li l ing 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospect uwen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvruge gratis tuetezunder. 

O. J . . 

Ter assistentie vau den Gemeeate-Boawmteatoi 
te llehlrr  ni oin dezen bij  ontstentenis te kunnen 
vervangen, wurdt gevraagd : 

Era ervareu eu ontwikkeld
uviT de genieeutc-werkeii. up cenj-iilaris \au /9i'0, 
met uitzicht up eeu verliuuging tut/ 110(1 per  jaar. 

()nder  uvcrlegiriuir  van bewijzen van bekwaamheid 
en goed zedelijk gedrng, kunnen sollicitanten zich 
schriftelijk of in persnon aanmelden bij  den linr-
-ein.r-i. r le , vóór nl uiti rlij k <>p den 20 
Augustus 180;.', bij  wien tevens nadere i n 1 i c h-

i n gen zijn te bekomen. 
, ti Auirustus \bl.i-J. 

E E
van werken in zinlc en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 
leveriogen van alle mogelijke ornamenten 
in loori, zink eu koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere te geven 
teekening. 

Tegen betaliug van ƒ2.— lollen franco worden 
toegezonden: 
le. Catalogue van ornan ïenten i n lood 

eu zink. 
2t. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

bain-terr t eu balufiterf l 
met zinken omarnen*. 

3e. „  voor  jaloiif«iekapnen. 
j  bestellingen vau minstens ƒ30.  worden 

de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. T 

J. . P. JANSE

E ) A. >T. 
levert alle , speciaal 
Ztveedsi-h en Noordsi-h Graniet, ruw. bcltakt, 
jreprolilocr d en treiudijst voor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Wnterkeeringen, -
steenen, Voetstukken tooi Standbeel-
den, Grafmonumenten. Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren. Naamplaten, 
etc. etc. 

 Aoenl coor Nederland cn
VA N  & . eigenaars van 

Cl-anielgroi-ti-u te , , Ei.rvE-
ni'i.T , . eu . 

Steenbouwerijen, Zaag; en Slijperijen, 
:e T en . 

«elke reeds tal van Granietwerken bier  te lande 
cu iu de n geleverd en iu bewerking hebben 

Y 
, half , zachte, 

uit de eenipre in die steensnurt be-.taande troeven 
van Y . 

_ l . 
Eenige vertegenwoordiger  voor 

Nederland 

e du Progrè* 36. 

«̂ener.'inl Agent v.ui.i- Seilcrlaitd 

van l of van t worden sinds 1SA9 uuder 
curanlle ircleveril door  den uitvinder  eu fabrikant 

, «ea»«r»e«d. 
 T. «. T ,

3. W. X - Gouda. 
, , . 

Onbrandbnar. — . 
, Attesten, Prospectus gratis. _ 

E . 
de schoons te, beste en goedkoops te f v o o

- en , is alleen  bij 
G. . S d' Co., Amsterdam. 

, s i l icaat, enz. enz. 
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file:///Greenwicktijd
http://Hn.ni


272 E . 13 Augustus 1892. 

voor  plinten, traptreden en vloeren, zoowel op hout als op steen onderlaag. 

t is eene onder zeer  hoogea druk, daargestelde chemische verbinding van zaagsel en mineralen, tot eene zeer  harde en vaste 
massa, welke de natuur  vau hout heeft en noch in het vuur noch iu h  water, zelfs door lamj koken niet*  oplosbaar is. e klonren van het 
materiaal zijn: natuurklcur, licht geel, donker  geel, cikcnkleiir, graniet kleur  rood, zwartgrijs. 

t t vervaardigd in platen van (1 . en dikker  tot 2fï . tot één Vierkante r  grootte. 
t is volkomen onveranderlijk vau volume, bijna onverslijtbaar, neemt gecu voeh' <>|> en is ongevoelig voor  trniperatunrsinvlocden. 
t liczit alle voordeden van het t en die van steen, zender  de nadcclen van beide te hebben. 
t is niet zoo koud als steen, en bij  zijn overwegend gebulte aan houtstolïen, bezit het 't warmtegevocl als buut. 
t kan men zoo als hard hout bewerken, dus zagen, boren, draaien en uitsnijden; het kan beschilderd worden als hout. 

Voo n is t l aan te bevelen, waa zij veel beloopen en men een n bodem hebben wil , 
het slijt niet, geeft geen stof af, is zee gemakkelijk schoon te honden, neemt geen miasmenop. en blijf t aanhoudend 
gesloten. Als wandbekleedsel heeft t die e n dat het zoowel op hout als op k kan 

n bevestigd en l als bekleeding van s een ontstane d niet . 
Voor  plinten -ol'  drhlilutc n worden strookeu van 10 tut 20 . dikte met een klein profiel geleverd. 

j  gebruik van hou tffr a niet voor  traptreden kunnen zulke iu dikte van 10 a 11 . op gewoon hout beves-
tigd worden door  t spijkers of schroeven; voor  veel beloopen trappen neemt men 12 a 14 . dikke treden, deze 
dikte is ook zeer  doelmatig om op uitgeloopcu traptreden bevestigd te worden, Booalfl door  de teekening hiernaast 
aangednd wordt, voor  ouder  de traptreden vau liaiitgruiile t kan dan een geprofileerd lijstje worden aangebracht. 

Voor  op tandsteen of cement traptreden die te voren vau dc noodige uitdiepingen voorzien worden, worden de 
treden op aan tc voren ingelaten houten klusjes bevestigd. 

e toepassing is zee , daa op deze wijze gelegde n zee aangenaam te 
beloopen zijn, het d zee gemakkelijk is, de n kannen uitgewisseld , het-

geen bij nitgeloopen , niet alleen niet te doen, maa ook zee onooglijk is. 
t is vooral veelvuldig toegepast voor  vloeren iu ziekenhuizen, gestichten, scholen, kazernen, kerken, post en stationsgebouwen, 

magazijnen, fabrieken, restaurants, en vooral in badkamers. 
Bijzonder  doelmatig kan hotitgianlet op houten vloeren door  spijkers of schroeven bevestigd worden en wel iu dikte van (J tot 14 in . 
Zwaardere platen, van 15 tot 17 111 . hebben voldoende draagkracht om op richels of latten op afstanden van 25 lot 25 . gelegd en be-

vestigd te woroeit, kleinere tegels van 15 tot 25 . worden ook op beton of platte lagen in asphalt of kit van vernis gelegd. Strooken van 40 
bij  10 - 50 bij  12 of dergelijken, kunnen in kleur  van eikenhout, zooals parket gelegd en later  iu de olie gezet of gevernist worden. Voor  direct 
iu mortel te leggen lever  ik lloi(gr;iniet-tegel* . die na ouder  niet asphalt bestreken op cement , van ingelegd Z of k voorzien, 
gezamenlijk 40 a 45 . dik zijn. 

m fonds ran fioiitgranle t kan ook omgeven worden met rijk e en eeuvoudigr  randea vnn e k of Parket waardoor  een scboone 
vloer  verkregen wordt. 

. , . 
t in , - en Cementbeton. n , Cantchouc-, Asphalt- en . 

A. &  0. , g , n & t . JAN  &  G°. 
t 409, 

. 
Amerik. - en Stofzuigers 

Voor het verwijderen van m r a e ol 
s lc rh l e lacht, stof, ««oom, gassen 
enz. Voor  droging en afkoel ing in 

fabrieken van verschillenden aard (1) 

Traag /trijsen en referentie». 

s G i p s p l a n k c n 

JAN  &  G°. 
t 409, 

. 
Amerik. - en Stofzuigers 

Voor het verwijderen van m r a e ol 
s lc rh l e lacht, stof, ««oom, gassen 
enz. Voor  droging en afkoel ing in 

fabrieken van verschillenden aard (1) 

Traag /trijsen en referentie». 

maken mogelijk eene spoedig* daarêtrlttna van Plafonds, lichte Scheidsmuren, tusschen-
vloeren,  li er  bek leeding etc. 

1oortrrffrltjk r  van n eu vochtige muren. Onbrandbaar. 
Vertegenwoordigers voor : . A . Ü. Y &c Oo.,
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t 409, 
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Voor het verwijderen van m r a e ol 
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fabrieken van verschillenden aard (1) 

Traag /trijsen en referentie». 
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Opgericht 1856. 

Eereilipl.ma Ani.terdain 1 8 8 3. 
. n en Complete Gebouwen 
1 van gegalvaniseerd gegald ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt iloor  den Generaal-Agent 
 voor  Nederland en

\ T. G. T Jr . Amsterdam. 
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T A 

r  F. \V. VAX T JGz. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentiën : 

u van  Opmerker. Vnn Spcijkstaaat  's-/fage. 

Bureau der e van Architecture e/ AmiciHa . , 
. E JONG  en PAU  J. i . 

Stukken, deze e betredende, te adresseren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat e Administratie van het Genootschap betreft, aau den 
, American , te Amsterdam. 

A .1 
T ƒ  per  3 maanden ofwel, bij  vooruitbetaling en 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Xederlandsch-
* 'de landen der  Postunie  ƒ  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bevvijsnommer, worden tot Wijdagavond aangenomen. 

, bij  contante betaling ad [5 cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
*s*Hage en bij  tien t ,  CZN., ttoek-
handelaar  te Amsterdam. 

X VA X T . 

1. n liet Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de 
ingekomen antwoorden op du door  de Vereeniging 
..Bouwkunst en Vriendschap"  te m uitgeschreven 
prijsvragen van een „Café-restaurant in een openbaar 
wandelpark'*  en een a voor  bovengenoemde 
Yereeniging." 

2. e 2V en T1' afleveringen, jaargang 2. van 
het plaatwerk  Architect, zijn aan heeren inteekenaren 
verzonden. \'an tien i e"  en 2'" jaargang zijn nog
exemplaren voorradig. zoodat nieuwe abonné's zich 
alsnog het volledige werk kunnen aanschaffen. Zij , die
op bovengenoemde uitgave van het Genootschap .,Ar -
chitecture et Amicitia "  wenschen in te teekenen. gelieven 
zich te wenden tot den heer  J. A. van der  Sluijs Veer, 
Sarphatistraat i 5 te Amsterdam. 

Namens het Bestuur. 

C. W. . 

1)1
i : \

n de
 komt een ingezonden stuk voor  over 

de benoeming van den heer  Julien y tot directeur 
der e school voor  nuttige en beeldende kunsten 
te . t stuk, dat tot opschrift draagt: 
naar  aanleid ing van een Bossche benoeming, 
is van den volgentien inhoud: 

Uwe algemeen bekende Onpartijdigheid , mijnheer  de 
, stelt mij  waarborg, dat . eenige regelen 

in het belang van den Nederlandschen teekenonderwijzer 
niet zult weigeren. 

e onderwijzer  ziet zijne belangen ernstig bedreigd 
door  hetgeen in uwe gemeente onlangs is geschied. e 
»ti? Wij , Nederlanders, zouden met vlij t en hoop ons; 
toeleggen op het onderwijs, wij  zouden acten halen 
waarmee wij  hier  op onzen vaderlandschen bodem 
mogen onderwijs geven op middelbare scholen, en de-

l»e e van Architecture ct Amicitia stelt zich alleen verantwoord 

genen, die geroepen zijn de belangen hunner  medeburgers 
in bescherming te nemen, Xederlandsche autoriteiten , 
zouden zoo maar  zonder eenige gegronde reden ons 
allen een klap in het aangezicht mogen geven! 

n zal mij  antwoorden, dat men geheel vri j  is, dat 
niemand recht heeft om rekenschap te vorderen. e 
redeneering houdt bij  nader  bezien geen steek. Wie 
toch, mijne heeren Bestuurderen der . School van 

, wie toch mijnheeren leden van den 
Gemeenteraad, gaven u een mandaat? t waren leden 
van hetzelfde Xederlandsche volk, aan welks jongeling-
schap wij  verbonden zijn en die wel zeker  niet wenschen 
dat op hunne kinderen door  ulieden wordt toegepast, 
hetgeen u op de beste der  onzen hebt gedaan. 

n onze dagen van den moeilijken strij d om het 
bestaan mag men toch zeker  wel verwachten — ik 
spreek niet van eischen — dat de Xederlandsche autoriteiten 
tien landgenoot niet ontmoedigen en niet verbitteren. 

Want verbitteren is het woord! 
Verbitter t hebt gij  den Nederlandschen teekenonder-

wijzer  en mismoedigd tevens. 
Waar zou het heen als in andere gemeenten van ons 

vaderland met dezelfde ongegrondheid als hier  de Ne-
derlanders werden geweerd. 

n ".7/ soms gaan dingen naar  de posten en 
betrekkingen in België? Zij t verzekerd, dat men het 
daar  beter  kent de belangen der  medeburgers te be-
hartigen ! Als een onzer  het zou durven bestaan daar 
de hand naar  een betrekking uit te steken, dan zou 
de geheele Belgische pers in 't harnas komen en de 
wanden der r  te Brussel zouden weerklinken van 
een luid protest. 

Alleen kan zoo iets op ons „dierbaar plekje grond, 
waarop ik werd geboren", gebeuren. Of is het soms 
onjuist wat ik in ons d van Augustus (*) lees? 
Ziehier  wat daaraan geschreven wordt: 

. n de zitting van 22 Juli jl . heeft 
de Gemeenteraad tot r  der . School voor 
nuttige en beeldende kunsten benoemd den heer  Julien 

(*) Zie het laatst uitgekomen , gewijd aan de belangen van 
het teekenonderwijs en tic kunstnijverheid in Nederland. .

lij k voorden iultoud vau stukkeu. gewaarmerkt met de initialen A^» -

v m 
0 
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, ingenieur-architect, lecraar  aan de e 
Universiteit te , eerste candidaat op de voordracht 
van het Bestuur  dier  school. e tweede candidaat was 
de heer  J. den , lecraar  aan de Ambachts-
school en aan de Academie van Beeldende n te 
's-Gravenhage, Bij  die benoeming deed zich het merk-
waardige geval voor, dat de candidaten in openbare 
zitting werden besproken en dat daar  zelfs harde woorden 
vielen. En waarom ? Welnu, omdat twee raadsleden 

. g en de heer  Van den Bergh de bekrom-
penheid zoo ver  dreven van maar  niet dadelijk te willen 
inzien dat 1". iemand met den titel van Profcsseur  in 
België, van zelf heel wat hooger  staat dan een Neder-
landsen leeraar; 2°. dat daar, waar  tegen de candida-
tmir  van den heer  A. J. der n met recht was 
aangevoerd, dat hij , als man van  jaar  veel te jong 
was om een goed directeur  te kunnen zijn, dit niet 
als bezwaar  kan gelden tegen een buitenlander, die 29 
jaren telt;  dat gelukkiglij k de inzichten omtrent de 
organisatie, die voor  de school noodig is om haren 
beroemden bloei te handhaven, sedert korten tij d zijn 
gewijzigd, want bij  de besprekingen van het nieuwe 
leerplan der  school, voor  een paar  jaren in den Bosschen 
Gemeenteraad gehouden, werd de vrees geopperd dat 
deze kunstinstelling te veel op een Polytechnische school 
zou gaan gelijken, en nu reeds blijk t het, dat het 
broodnoodig is om twee architect-ingenieurs aan deze 
school te verbinden; 40. dat de hulp, verleend bij  het 
afbreken van een oude gasfabriek, het aanknoopen van 
relaties onder  de élite der  Bossche burgerij  en het 
schrijven van kunstkritie k als „ingenieur et profcsseur 
diplome''  toch heel wat anders wil zeggen dan maar 
simpelijk een teekenaar  en schilder  te zijn als -

, die bij  de vacature in October  v. j . onbe-
grijpelijkerwijz e n". 1 op de voordracht stond, maar 
nu in 't geheel niet vernoemd is. 

't s waarlij k vreemd, dat het dien twee heeren niet 
onmiddellij k duidelijk was, dat tegenover  een man, die-
in België aan aanstaande ingenieurs tie beginselen (sic/) 
van het handteekenen onderwijst, een ander  candidaat, 
die ruim tien jaar  in het kunstonderwijs doorbracht. 
evenmin op de voordracht tehuis behoorde, al is het 
dan ook dat sommige betweters of zoogenaamde be-
voegden den grooten bloei van een der  best georgani-
seerde teekenscholen in Nederland, voornamelijk aan 
zijn kennis en werkzaamheid toeschrijven. En dan nog 
te willen beweren dat twee volle dagen tijds, te korte 
termij n is om de stukken van 18 candidaten in te zien 
en de informaties in te winnen, die deze twee heeren 
meenden noodig te hebben alvorens hun stem te kunnen 
uitbrengen. 

Nog een interessant debat had er  plaats over  liet al 
of niet k zijn der  twee candidaten van de voor-
dracht. Or. g zei, dat er  nu als 't ware geen 
keuze overbleef, omdat slechts een der  twee candidaten 

k was. p richtt e zich de heer . Alfons 
van l hoog op in 't zadel en deed eenige 
forsche slagen naar  het hoofd van dien spreker. t de
juris t den medicus niet begrepen had, doet er  niets 
toe; de flinke frasen door  hem uitgestooten, werden 
terecht beloond door  de toejuichingen van de vox i 
op de publieke tribune, die het juiste onderscheid wel 
kent tusschen verstandige taal en geschetter. 

Gelukkig heeft de Voorzitter  spoedig een eind gemaakt 
aan al die oppositie en ten slotte waren 12 van de 16 
raadsleden het eens met het Pestuur  der  school en met 
Burgemeester  en Wethouders van 's-  lertogenbosch, nl. 
dat, niettegenstaande men beweert, dat er  in de 15 
laatste jaren hiertelande veel is geschied tot verbete-
rin g van het teekenonderwijs, er  toch werkelijk onder 

de vier  milliocn Nederlanders nog niet één te vinden is 
van genoegzaam inzicht in zake de practische richting , 
aan een teekenschool te geven, om aan het hoofd te 
kunnen staan van dezen koninklijke n kunsttempel. 

Zoodra de Vereeniging s weer, door  een 
luisterrij k diner  te geven , opnieuw een daad zal 
volbrengen waardoor  aanmoediging en bevordering der 
schoone kunsten krachtig zullen zijn gesteund, wanneer 
daar  dan ook weer  leeraren zullen mogen aanzitten, 
zullen zeer  zeker  op de gewone wijze — evenals voor 
een circus — de paradepaarden even moeten buiten-
komen. ). w. z. dan zal er  gewezen worden op die 
lange reeks namen van illustr e mannen, die in de laatste 
veertig jaren aan de e School de eerste passen 
leerden op den glibberigen weg der  kunst, dan zal 
gewezen worden op de groote verdiensten van Van 
Gemcrt, llczcnmans, Slager, , Josselin de 
Jong, Van der  Geld en r , maar  die, hoe 
verschrikkelij k hoog zij  ook staan, met hun zevenen 
toch nog niet een gasfabriek zouden kunnen afbreken, 

Voor  de eer  uwer  stad, . de redacteur, voor  de 
eer  van Nederland hoop ik , dat indien er  onjuistheden 
of onwaarheden in dit stuk staan, zelfs al is er  maar 
eenige overdrijvin g der  feiten, dat dan óf een uwer stads-
bestuurderen óf een uwer  raadsleden dit in het volle 
licht stelle, dan zal ik zorgen, dat ook in andere bladen 
in den lande, en het eerst in ons , de liossche 
correspondentie, die ik hierboven aanhaalde, op krasse 
wijze worde tegengesproken. 

h indien dit niet mogelijk is, dan zal men het met 
mij  eens zijn, dat niet voor  niemendal de Nederlandsche 
onderwijzers zeer  zijn verontwaardigd en diep gegriefd. 

e belangen en die hunner  vrouwen en kinderen 
staan hier  op 't spel. 

n moet zelf ambtenaar  en vader  zijn om zulks te 
beseffen 1 
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/..  zuifs. 

J TO T E V A N 
N N . 

Aan het verslag, uitgebracht op de algemeene ver-, 
gadering van de in het hoofd dezer  genoemde maat-
schappij  , den 28 Apri l 1892 gehouden, ontkenen wij 
dat de vier  in werking zijnde waterleidingen de volgende 
sommen opbrachten , als: 

Alkmaar  ƒ18,973.29 
Gorinchem 15,070.66'' 
Sliedrecht 10,323.49 
Zaanland 26,954.91 

Te zamen ƒ71 ,322 .35s 

e buitengewoon vroege en lange vorst gaf aanleiding 
tot bijzondere onkosten voor  herstelling en vernieuwing 
van verschillende deelen van het buizennet. t ongerief 
van vorst deed zich het sterkst te Sliedrecht gevoelen, 
waar  bijna het geheele buizennet bevroor, zoodat de ont-
dooiing en het herstel een arbeid van ruim zes maanden 
vorderde. Er  zijn maatregelen genomen om bij  het 
weder  intreden van zulk een winter, zooal niet geheel 
dan toch voor  een aanmerkelijk deel, soortgelijke onheilen 
te voorkomen. 

Tengevolge van een en ander  bereikten de exploitatie-
kosten het hooge cijfer  van /'45,781.93, terwij l de 
winst- en verliesrekening een winst van /'39,494.32 s 

aanwijst en het dividend op / 27 per  aandeel kan worden 
vastgesteld. 

Volgens het verslag worden de werken, machines t 

gebouwen en buisleidingen goed onderhouden en bevin--
den zij  zich in uitstekenden toestand. 

P V A N . 
Woensdag jongstleden werden een negental kavels 

bouwterrein, allen liggende op de voormalige vesting-
gronden te Groningen, door  het Pestuur  der n 
in het openbaar  in veiling gebracht. n weerwil dat ze 
flink e sommen konden opbrengen, werden slechts vier 
kavels gegund, waaruit men tot de gevolgtrekking komt 
dat het r  door  eene nog hoogere schatting 
geleid wertl. 

in deze veiling waren de volgende perceelen be-
grepen , als: 

1". een bouwterrein aan den l van 12 meter 
frontbreedte bij  ruim 33 . diepte, 397 5 oppervlakte 
beslaande, waarvoor  ƒ 5960, overeenkomende met /T5 
per centiare, geboden werd. 

2". een daaraan belendend perceel van 9 . front-
breedte en eveneens ruim 33 . diep , ter  oppervlakte 
van 299 , dat ƒ 4 7 5 0, overeenkomende met bijna 
/ 16 per  centiare, kon opbrengen. 

3°. een perceel op den hoek der  nieuwe Oosterstraat 
en den , met frondbreedten respectievelijk 
van 26 en 25 meter  en 7.03 are oppervlakte. Voor 
dezen kavel werd niet meer  dan /8710 geboden of 
wel / 12 39 per ; tie omstandigheid, tlat dit bouw-
terrein grootendeels uit opgehoogden grond bestaat, 
Ï S daarbij  ontegenzeggelijk van invloed geweest. 

4". een villaterrei n van 30 meter  breedte en 16 are, 
.70 centiare grootte aan den , waarop slechts 
één en uitsluitend tot woning dienend gebouw van niet 
meer  dan 16 meter  front en geen grooter  oppervlakte 
dan 240 . mag geplaatst worden. e kavel bracht 
12 duizend gulden op, zijnde ongeveer  ƒ 7 . 20 per . 

5". een kavel van 12 meter  breedte en 382 centiare 
grootte aan den Praediniussingel, die ƒ 5200 of/13.61 
per Centiare kon gelden; 

6". een daarachter  gelegen stuk grond van 10.25 . 
breetlte aan den Ganzefortsingel en slechts 151 . 
grootte, bracht ƒ1660 op, overeenkomende met een midden-
prij s van elf gulden per 2; 

7". een kavel van 12 . breedte, belendende aan 
dien, onder  5 genoemd, en mede aan den Praediniussingel 
gelegen, ter  oppervlakte van 371 , waarvoor  / '534° 
of wel /' [4.40 per  centiare geboden werd; 

8". een daarachter  gelegen kavel, belendende aan den 
onder  6 genoemden, van 9.5 meter  frontbreedte aan den 
Ganzefortsingel en 155 2 . beslaande, kon ƒ 1610 gelden , 
makende gemiddeld ƒ 10.38 per  centiare; 

9". een bouwterrein van 352 1 . oppervlakte, aan drie 
zijden door  den publickcn weg begrensd en gelegen aan 
de Westerhavenstraat, bracht ƒ 62 50 op, zijnde gemiddeld 
 17.75 Pu r vierkanten meter. 

e kavels, onder  1, 2, 4 en 9 genoemd, werden 
gegund en de kavels 3, 5, 6, 7 en 8 opgehouden. Er 
wertl alzoo voor  een bedrag van / 28,960 verkocht en 
voor  een som van / 22,520 ingehouden. 

G OP E E 
. 

e Nederlandsche j  heeft een zeer 
omvangrijk verslag uitgebracht over  de boschbeplanting 
op de Nederlandsche zeeduinen. Zij  voldeed daarmede 
aan eene opdracht, haar  in 1890 bij  missive van tie 

s van Waterstaat, . en X. en Financiën ver-
strekt , waarbij  haar  werd gevraagd, „haar gevoelen te 
doen kennen over  het belangrijke vraagstuk van dennen-
aanplant op de Nederlandsche zeeduinen, vergezeld van 
die beschouwingen en voorstellen , waartoe tic overweging 
daarvan aanleiding mocht geven '. 

t onderzoek tier  daartoe aangestelde commissie heeft 
geleid tot tie overtuiging, dat de Staat de duinen behoort te 

beplanten , als daartoe in veel gunstiger  stelling dan 
bijzondere personen. e rol , die de duinstrook in ons 
land heeft te vervullen, is oneindig gewichtiger  dan die 
van de andere door  de commissie beschouwde duinen. 

t is toch hier  de eenige wering, die het lage deel 
van ons land tegen de Noordzee kan beschermen en 
van noord tot zuid hangt van haar  behoud het 
bestaan af van een zeer  groot gedeelte van het vader-
land. t goed beheer  van het duin als zeewering is 
dus wel een der  meest gewichtige . 
Van dit beheer  dient de beplanting der n met 
bosch een onderdeel te worden. Zij  kan toch als duur-
zamer en veel betere bevestiging van de duinen van 
het grootste gewicht worden, ook voor  het behoud 
der duinen als zeewering; met groot voordeel kan zij 
achtereenvolgens nagenoeg de geheele helmbeplanting 
vervangen en de belangrijke jaarlijksch e uitgaven daar-
voor  doen ophouden e uitbreidin g der  boschbeplanting 
met inkrimpin g der  helmbeplanting, dient dus te staan 
onder  hetzelfde beheer, dat de duinen als zeewering moet 
onderhouden, en is vooral later  de regeling van den 
opstand der  bosschen voor  het geheele duin en zijne 
omgeving van zoo overwegenden invloed, dat die ook 
steeds onder  diezelfde administratie dient te blijven. 

Om het duinrapport volledig te maken, moest er  een 
bepaald cultuurplan bij  overgelegd zijn, doch tlaarvoor 
ontbreekt de opdracht en de aanwijzing van de plaats 
van aanleg. n verband hiermede en met het oog op 
de kosten is dit nagelaten tot de bijstand der  maat-
schappij  opnieuw door  de g mocht gevraagd 
worden: „dan zal zij  die nieuwe taak met bijzondere 
voorliefde aanvaarden en trachten die ook tot een goed 
einde te brengen." 

Xa voorloopige opneming worden in het rapport als 
het meest geschikt om met bosch te worden beplant 
de elf volgende vakken genoemd. (Een volledig onder-
zoek , ook van servituten en van verpachtingen, zal 
echter  in volgorde der  laatste vakken allicht wijziging 
noodzakelijk maken). 

n de 1 e plaats het duinvak bij  Schoort, 17S0 . groot. 
n de 2e plaats, en op zich zelve het schoonste van 

alle vakken, de lange en breede duinstreek onder , 
Wassenaar  en 's-Gravenhage, groot ruim 1700 . 

Al s je vak wordt de groote duinstreek langs de Xoordzee 
op Tessel aangewezen, 3360 . groot. 

t 4e beplantbare vak is dat bij  Noordwijk , ruim 
800 . 

t 5e in de duinen bij , 875 . 
e 6e plaats wordt toegekend aan de duinen op 

Terschelling 4000 . 
e 7e aan die op Vlieland, ruim 1300 . 
 )e 8ste aan het vak bezuiden tien Nieuwen Waterweg , 

ongeveer  700 . 
e 9e aan die bij  Petten, 270 . 
e 10e aan die van , 270 . 
e l i e aan de westduinen bij  Scheveningen, 190 . 

e elf duinvakken beslaan eene oppervlakte van 
ruim 16,000 , en daarvan is, volgens het verslag 
„zonder twijfel het grootste deel met goed gevolg met 
bosch te beplanten". Om de juiste daarvoor  in aanmer-
king komende grootte te bepalen, is nader  onderzoek 
noodig. t ligt echter  geenszins in de bedoeling, den 
raad te geven, deze duinvakken tegelijk te beplanten. 

, de duinbeplanting moet eerst geleerd wor-
den, en de geschiedenis van de beplantingen elders 
bewijst, dat men ook daar  eerst langzamerhand meer 
op ervaring gegrontle kennis verkreeg. Naar onze over-
tuiging , zoo gaat het verslag voort, zoude het wen-
schelijk zijn, tlat de Staat zich aanvankelijk beperkte 
tot het beplanten van één duinvak, en wel dat van 
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Schoorl, dat daarover  een opzichter  of duinplanter  werd 
aangesteld, die in het duin zelf werd geplaatst. t 
dient een man te zijn die eenige theoretische opleiding 
heeft ontvangen, doch bovenal die zelf den arbeid leidt 
cn die reeds eenige practische ervaring bij  den aanleg 
van bosschen heeft verkregen. n boschbaas dus, 
die bijvoorbeeld de boschbouwschool te Frederiksoord 
heeft bezocht. 

Nu zal een dergelijk ambtenaar, vooral in den aanvang 
als de ervaring nog ontbreekt, voor  vele moeilijke vragen 
staan; ook zal aan eischen moeten voldaan worden 
waartoe hij  niet in staat is, en daarom zal het wenschelijk 
zijn dat de Nederlandsche j  worde belast 
met het gedeelte van den arbeid, dat door  den opzichter 
nog niet zelfstandig kan worden uitgevoerd. n overleg 
met dezen kan zij  zorgen voor  de opmaking van kaar-
ten, plannen en begrootingen, hulp en advies geven bij 
de keuze der  houtsoorten, bij  de voorbereiding van 
den grond , den aanleg der  kweekerij  en zoovele andere 
eischen, aan welke de opzichter, althans in den eersten 
tijd , niet zal kunnen voldoen. 

Voor  die taak zal de j  zeer  zeker  met 
groote voorliefde hare krachten ter  beschikking stellen 
van de , om ook het hare toe te brengen tot 
bereiking van het groote doel, dat is; de strook woestijn , 
die nu den strandbewoner  van den polderbewoner  scheidt, 
te herscheppen in een vaste wering tegen het water  en 
eene beschermende wering tegen den wind.

G EN G
. 

t is een gelukkig verschijnsel dat de afsluiting en 
drooglegging van de Zuiderzee meer  en meer  belang-
stelling wekt. Op de algemeene vergadering van de 

deze week te g gehouden, luidde het laatste 
punt op de agenda als volgt: 

e afsluiting en drooglegging der  Zuiderzee, naar 
de plannen der  Zuiderzeevereeniging. e beteekenis 
voor  Nederland in het algemeen en voor  de provinciën 
Gelderland en Overijsel in het bijzonder" . 

n te leiden door  den heer . C. van der n 
van ()ordt te Apeldoorn, 

e Voorzitter  deelde mede dat genoemde heer  door 
treurige familieomstandigheden verhinderd was de inleiding 
op zich te nemen en verzocht den heer . . g 
uit Apeldoorn zich daarmede te belasten. e heer g 
stelde op den voorgrond dat hij  in deze quaestie niet 
was ingegroeid zooals de heer  Van der n van 
Oordt , maar  verklaarde zich bereid aan de uitnoodiging 
gevolg te geven Uit de inleiding ontlecnen wij  de vol-
gende bijzonderheden, en wel in de eerste plaats dat het 
denkbeeld der  droogmaking meer  dan een halve eeuw-
oud is; er  weril gewezen op de plannen Stieltjes en j 
Beijerink , van eene staatscommissie in 1877 en een 
wetsvoorstel van Buma van 1866, om te doen uitkomen 
dat het eene zaak is, die reeds eene vri j  groote voor-
bereiding gekregen heeft. 

e kosten van droogmaking zijn berekend op 148 
millioen gulden, die van den afsluitdij k op 42 millioen. 
Na de droogmaking krijg t men aan uitstekende klei-
gronden 190,000 . t maken van den afsluitdij k 
vereischt 9 jaar  en de droogmaking 23 jaar. e kosten 
per . zullen zijn zonder  renteverlies /'880 en met 
renteverlies bij  verkoop van 5000 . per  jaar  /'1053. 

Als het rij k den afsluitdij k betaalt, kost de bodem, 
berekend naar  190.000 . best vruchtbaar  land, 
ƒ850 per . en de gebouwen /250 per . Alzoo 
als boerderij  1100 per ; de pachtprij s kan dan 
gesteld worden op / 65 a / 70 per . e eventueele 

winst zou verdeeld kunnen worden tusschen den Staat 
en de te vormen maatschappij. 

Vervolgens betoogde spreker  het belang van eene ven-
nootschap boven rijksdroogmakin g , af wel eigen exploi-
tatie als overgang na de droogmaking. t 2e gedeelte 
van zijne taak was de beteekenis te schetsen voor  Neder-
land in het algemeen en voor  Gelderland en Overijsel 
in het bijzonder. 

Voor  de volkswelvaart achtte hij  het van groote be-
teekenis ; er  is overvloed van werkkrachten, die clan 
werk zullen vinden. e grond zal nieuwen rijkdo m 
voortbrengen en de gunstige terugwerking voor  den 
landbouw in geheel Nederland zal groot zijn. 

h er  zijn nog vele andere voordeden aan verbon-
den ; ongeveer  50 uren gaans zeedijken zullen terugge-
bracht worden tot onderhoud van eenen nieuwen dijk , 
die maar  5 uur  lang is. 

e afwatering van den , de , enz. zal onein-
dig veel verbeterd worden; bij  tegenwind wordt thans 
de afwatering dier  rivieren belemmerd, terwij l na de 
droogmaking der  Zuiderzee de afwatering zal geschieden 
in een binnenmeer  met een constant peil. 

e .scheepvaartbeweging zal ook verbetering ondergaan. 
Op het nieuw aangewonnen land zullen allerlei beroepen 
kunnen worden uitgeoefend, door  een aantal personen 
uit de steden, die nu een sober  bestaan voortslepen. 

F.n wat betreft het belang van Gelderland en , 
moet gewezen worden op : ie de verbeterde afwatering, 2e 
het vervallen van het onderhoud van 50 kilometer  dijk . 
(Alleen de verbetering van den k is geraamd 

] op /'462,000, dat dan kon vervallen; de kosten van 
gewoon onderhoud van dijken heeft van i860—1867 
in Gelderland bedragen /'1 20,460 of wel per  jaar  ƒ4426 
en in Overijsel / 1,223,610 of per  jaar  3". 
beter  beveiliging van de zeestranden, waartoe thans 
zelfs een reglement noodig is. 40. haven- en vaartver-
betering. 5". bloei van de z. g. doode steden. (Aange-
zien in den nieuwen polder  nog geen plaatsen liggen, 
zullen dan de tegenwoordige steden aan de zee een 
middelpunt worden van verkeer). 6". betere scheep-
vaartcommunicatie. 

e voordeden voor  Nederland zijn : verbeterde water-
lossing; constant peil op de binnenzee; Vechtgebied 
geen stoomgemaal; n minder  spuien; Noordzee-
vloeden zetten de rivieren niet meer  op; korter  spoor-
wegverbinding naar  Friesland enz. 

h er  staan ook nadeelen tegenover. Voorde vis-
scherij  zal het nadeelig zijn (dat dit echter  niet altij d 
het geval is, bleek in 1888, toen de opbrengst van de 
vischvangst / 1,089,000 bedroeg en de kosten daarvan 
 1,316,600 beliepen). e meerdere hoeveelheid boter  en 
kaas, die aan de markt zal worden gebracht, staat 
echter  in geen vergelijk met de visch die gevangen wordt. 

e argumenten tegen de droogmaking worden 
geuit, maar  meerendeels hebben deze geen zin. Zoo zijn 
er  lieden, die zich beklagen dat de drooglegging der 
Zuiderzee liet maken van roei- en zeiltochtjes zal beletten. 

n tweetal vragen zijn nog de behandeling waard. 
Ten eerste. Wanneer  elk jaar  1000 . aan de 

markt worden gebracht, waar  zijn dan de landbouwers 
met het bedrijfskapitaal om die te exploiteeren ? e 
eerste jaren zal de grond minder  geschikt zijn voor 
grasland, en moet dan voor  bouwland worden gebezigd, 
en dan is in den aanvang een groot bedrijfskapitaal 
noodig. Jonge landbouwers zijn er  genoeg, maar  het 
bedrijfskapitaal is enorm verminderd, en het kon wel 
eens te gering zijn om die 190,000 . in cultuur  te 
brengen. 

Eene 2e vraag is: s het bij  de daling van de prijzen der 
landbouwproducten in een land, waar  geen protectie 
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bestaat, wel wenschelijk zooveel land te ontginnen, 
wanneer  men elders in het land even goede gronden 
kan krijgen. Zal men daartegen kunnen concurreeren ? 

Welke gew assen zullen zij  moeten verbouwen. Vlas, 
meekrap, suikerbieten, bessenteelt enz. geven niet de 
gewenschte voordeden. 

e e Beschouwingen"  en 8 nota's van de 
Zuidcrzee-commissie werden daarop besproken. 

Na er  nog op gewezen te hebben dat exploitatie door 
eene naamlooze vennootschap verreweg de voorkeur  ver-
dient, omdat dan de administratie veel beter  gevoerd zal 
kunnen worden dan door  den Staat, nam de discussie 
een aanvang. 

e heer  W. baron van Nagel 1, vroeg hoe de men-
schen aan den mest moeten komen en welke mest het 
moet zijn, waarop de heer g antwoordde: noch 
stalmest, noch kunstmest. e drooggemaakte gronden 
bevatten een enormen schat van plantenvoeder  en kunnen 
geen bemesting verdragen. 

e heer  Van der  Sijp uit Wamel geloofde, dat, wanneer 
de drooggemaakte gronden langzaam aan de markt worden 
gebracht, men er  niet veel van zal merken, en vermin-
dering der  waarde van oude gronden er  niet het gevolg 
van zal zijn. 

e heer . Prins wees op een ander  nadeel. Wij 
hebben nu aanslibbing en bevloeiing. Zeer  zeker  zal 
sterke oppositie komen van den kant der  eigenaars 
met vraag naar  schadevergoeding. Als voornaamste 
argument is gewezen op behoefte aan arbeid. r  zullen 
dan elders in het land de loonen niet nog meer  stijgen, 
en dan is de oude boer  er  nog slechter  aan toe. 

e heer g antwoordde: wat de aanslibbing betreft, 
ik weet niet of daar  schadevergoeding voor  zal gegeven 
worden; die eigenaars zijn geen eigenaars van de Zuider-
zee , en er  zijn maar  enkele stukken, die op deze wijze 
bemesting ontvangen. 

e lieer  Vrijlan d zou gaarne zien dat de droogmaking 
van de g uitging. 

e heer g achtte het beter: eerst droog laten 
maken door  het k en dan een vennootschap. 

e heer  Van n besprak de vraag, of diepe 
bemaling wel wenschelijk is in een nieuwen zeepolder? 

e heer . Sickesz zeide: dat het punt voornamelijk 
op de agenda is gebracht met het oog op de belangen 
van Gelderland en Overijsel. j  geeft in overweging, 
zoo er  eene staatscommissie wordt benoemd, het dagc-
lijksch bestuur  diligent te verklaren, opdat dit alsdan 
terstond eene commissie kan benoemen, die de belangen 
van Gelderland en Overijsel in dezen ter  kennis van die 
staatscommissie kan brengen. e zaak wordt dan prac-
tisch opgevat. 

e vergadering vereenigde zich met dit voorstel. 
t verdient opmerking dat verscheidene landbouwers 

op deze vergadering het woord hebben gevoerd. t er 
belangstelling bestaat bewijst trouwens het feit, dat de 

 dezer  dagen een eerste artikel over 
de droogmaking der  Zuiderzee bevatte en daarbij  een 
kaartj e tot toelichting gaf. 

E . 
— llij  het toekennen  bekroningen  de

stelling te n  de bouwkunst weer  stiefmoederlijk bedeeld. Aan 
geen enkel  ia  hoogste onderscheiding te
drie medailles dei'  kl. zijn  en wel aan de heeren ,

 J. (1.  te n (voor  het ontwerp van -
schen  en  te Weenen. 

— Ten einde in het jaar  te n eene internationale clectro-
tcchnische tentoonstelling  kunnen openen , hebben zieh een aantal tech-
nici en industrieelen vereenigd en een comité  om  tentoon-
stelling voor  te bereiden. 

Ue tentoonstelling wordt geheel  door  particuliere krach-
ten, die van de zijde der g geenerlei subsidie ontvangen zullen 
Aanvragen enz. zijn  aan het „ComitatO  dell espo' 

sizione internationale di elettrotecnica', Via Unione . t pro-
gramma der  tentoonstelling is als volgt : 

l" . opwekking van electriciteit; 
 transformatoren, accumulatoren; 

3". electrische motoren in hunne toepassingen, i;i bet bijzonder  met 
betrekking tot personen- en goederenvervoer, evenals voor  indusiiieelc 
doeleinden, landbouw cn mijnwezen, electrische verlichting, toepassing 
der electriciteit tot opwekking van warmte, electrolyse enz. 

 telegraaf- cn telephoonwezen, electrisch signaalwcz.cn in zijne toe-
passing op spoorwegen, mijnwerken, scheepvaart en andere oogmerken; 

5. meetinstrumenten voor  industiieele en wetenschappelijke oogmerken; 
 toepassing der  electriciteit in de geneeskunde en chirurgie. 
 ruwe en bewerkte materialen voor  electrotechniscbe toepassingen 

blanke en geïsoleerde geleiders, isolatoren, isolatie-middelen , kolen , enz.); 
S. bijzonder  voor  electro-technischc oogmerken bestemde water-, stoom-, 

gas-, petroleum- en luchtmotoren; 
 electrische leermiddelen; 
 geschiedkundige apparaten, wetenschappelijke rariteiten; 
 electro-techniscbe literatuur ; 
 ontwerpen van uitgevoerde en ontworpen electrische inrichtingen — 

rekenkunstige uitkomsten daarvan. 

E . 
. l comité, opgetreden om aan de nagedachtenis van 

den Nederlandschen toonkunstenaar  Joh. J. 11. Verhuist hulde te brengen, 
heeft aau het , ter  plaatsing in 's s museum, ten geschenke aan-
gezien het op een voetstuk geplaatste marnieren borstbeeld van dien 
kunstenaar, gebeiteld door  den beeldhouwer  Johan r  te V< bavenhagc. 

t kunstwerk zal eerlang in het m tentoongesteld worden en aan 
het comité is de dank der  regeering betuigd. 

— r den civiel-ingenieur e is een voorstel aan de regeering 
ingediend om het ontwerp tot indijkin g en droogmaking van het e 

p en de Goudzee tot stand te brengen. j  vraagt daartoe eene premie 
van /  per  drooggemaakte hektare, op welke voorwaarde volgens 
zijne verklaring de verschaffing van het daartoe gevorderde kapitaal zal 
worden gegarandeerd. 

lïij  koninklij k besluit is eene commissie ingesteld tot het 
houden van een vergelijkend onderzoek naar  de bekwaamheid van can-
didaten voor  de betrekking van adspirant-ingenieur  van den waterstaat, 
bestaande uit de heeren: <  van 1 lieden, hoofdinspecteur  van den waterstaat, 
als voorzitter; A. van , hoofdingenieur  van den waterstaat in het 
tide district; . E. de Bruyn, hoofdingenieur  belast met den algemeenen 
dienst van den waterstaat; .  i. J. hegebeke, hoogleeraar  aan de Polytech-
nische school; . t'. A. Seheltcma, hoogleeraar  aan de Polytechnische 
school; . . van Nes van , ingenieur  van tien waterstaat der 
iste klasse te 's-Gravenhage; . N. J. van , hoofdcommies bij 
het t van Waterstaat, l eu Nijverheid; . 1'. lieijermau, 
ingenieur  van den waterstaat r  klasse te 's-Gravenhage, tevens 
secretaris. 

. t bestuur  tier j  heeft zich tot 
den Gemeenteraad gewend met een adres, waarin het op den voorgrond 
stelt «lat de genoemde maatschappij, zonder  voor  het oogenblik gebruik 
te willen maken van alles wat uit een technisch of rechtskundig oogpunt 
zou zijn aan te voeren tegen de aanschrijving van k en W., betreffende 
het maken van verschillende werken, al het mogelijke zal doen om aan 
die aanschrijving gevolg te geven. e noodige maatregelen daartoe zijn 
genomen.  >p  Sept. a.s. zal met de werken worden aangevangen en 
met den meesten spoed worden doorgewerkt om, zoo eenigszins mogelijk, 
op de bepaalde tijdstippen gereed te komen. 

Evenwel mag zij  dtn d niet ontveinzen, dat in tweeërlei opzicht 
teleurstelling mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk is; ten eerste wat betreft 
het tijdi g gereed komen der  werken; ten tweede wat de tinancieele 
krachten der  maatschappij  aangaat. e gestelde termijnen zijn te kort. 

e commissie van onderzoek in zake 'le duinwaterleiding acht zelve _;'/x 
jaar  noodig, terwijl «le aan-<*hrij\ing minder  dan  jaar  laat. e kosten 
zijn geraamd op /  maar  het bestuur  der j  vreest, 
dat een glooter  bedrag zal worden vereischt. h aangenomen dat de 
raming zal blijken juist te zijn, dan mag het bestuur  niet verhelen, dat 
op 't oogenblik uit de opbrengst van vroegere leeningen slechts een 
bedrag van ruim  millioen gulden in kas is, dat voor  deze werken kan 
worden besteed. 

r  komt dus ƒ  te kort. n gewone omstandigheden zou de 
j  dit bedrag kunnen verkrijgen door  uitgifte van obligation; 

hare inkomsten zijn ruim voldoende om, na voltooiing tier  opgelegde 
werken, in rente en anos>ing der  reeds uitgegeven en nog uit tc geven 
obligation te voorzien, indien zij  a pari en tegen eene rente van niet 
hooger  dan  pet. kunnen uitgegeven worden. h bij  hel publiek heeft 
zich de overtuiging gevestigd, dat de Gemeenteraad bet in zijn macht 
heeft de obligation der j  waardeloos te maken en eene 
meerderheid van den d er  niet tegen zou opzien van die macht 
gebruik te maken. Voor  die vrees bestaat volgens adressante wel geen 
reden, maar  wat baat dit tegenover  het geblbeleggeiul publiek ? 

Adressante erkend volmondig, dat zij, wat het duinwater  lretreft, niet 
beef! kunnen voldoen aan art. 6 harer  concessie; doch reeds sedert
was zij  zich bewust dat, zonder  wijziging r concessie, afdoende 
verbetering buiten en boven haren macht lag. /ij  heeft dit ook steeds 
tegenover  B. en \V. erkend, en komt thans tot den d met het ver-
zoek de concessie in dier  voege te wijzigen, dat het Vechtwater  ook in 
de huizen worde toegelaten. 

Op bovenstaande en andere gronden , welke uitvoerig worden uiteen-
gezet, richt adressante tot den d het verzoek: 

 de uit te geven obbgatien , zoo wat rentebetaling als aflossing be-
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treft , te garandeeren, of te besluiten, dat de 
gemeente zelve de sommen, voor de tloor  lï. en 
W. opgelegde of nog nader op te leggen werken 
benoodigd , aan adressante leene tegen eene rente 
van 3'/i pCt. of, bijaldien de gemeente hare 
geldleeningen alsdan tegeneen hoogeren of logeren 
koers sluit, tegen dien koers, met eene aflos-
sing in  jaar; 

 de haar  verleende concessie in dier  voege 
te wijzigen, dat zij  bevoegd zal zijn te haren 
koste in de woningen der  gebruikers van duin-
water, Vechtwaterleiding aan te brengen. 

. e gemeenteraad heeft besloten de 
gasfabriek uit te breiden; de daaraan verbonden 
uitgaven worden op eene som van ƒ
geraamd. 

Aflevering  van Onze betimmeringen, 
handboek voor  bouwkundigen, door  1*'. l.z. Berg-
huis (uitgave van A . W. SijthorT te ) bevat 
het vervolg van n en poorten". 

. 
r  den r van n is de heer 

U. E. d gesteld ter  beschikking van den 
Gouv.-Cieneraal van , om te worden 
benoemd tot adspii ant-ingenieur bij  den water-
staat en \ lands burgerlijk e openbare werken 
aldaar. 

— e heer A. J. Groenen, opzichter  bij  den 
Provincialen Waterstaat in Gelderland, heeft tegen 
 September a. s. zijn eervol ontslag uit laatst-

gemelde betrekking gevraagd. 

— Bij  den Waterstaat in Neder  1 ë 
zijn benoemd tot opzichter  3de kl . . s 
en C. Swancveld , daartoe gesteld ter  beschikking 
van den gouverneur-generaal, en is laatstgenoemde 
toegevoegd aan den chef der  3de waterstaats-
afdeeling. Verder  zijn overgeplaatst van de res. 
Semarang naar het gouv. Sumatra's Westkust de 
opz. 3de kl. i . g ; van het gom1. Sumatra's 
Westkust naar de res. Batavia de opz. 2de kl . 
C. J. Cohen. 

— e civiel-ingenieur  bij  de Exploitatie-maat-
schappij  , standplaats Zwolle, P. ƒ. C. , 
heeft zijne benoeming tot lecraar aan de burger-
avondschool te r niet aangenomen. 

— e landmeter van het kadaster 1'. Bos. 
belast met den velddienst te Winschoten, is met 
 November  werkzaam gesteld te . 

e navolgende adspirant-landmeters zijn werk-
zaam gesteld bij  de hermetingen: Th. . -
hout te d met  September bij  die van
Soet er  wonde. A. N. 1 lamel burg te t 
ui . . Pijls te Eindhoven niet  November 
bij die van Veenendaal. 

1 >c leckcnaars van hel kadaster J. . e 
Clercq en E. J van Erkel , thans werkzaam te 
Zutfen, zijn met  September  werkzaam gesteld | 
op het bureau van den ingenieur-verifiicateur  van 
het kadaster te Amsterdam. 

— n ë hebben de volgende mutatiën 
plaats gehad? 

Benoemd' bij  den waterstaat tot opz. ie kl . 
de ambt. op non-activiteit ('. \ reeden burgh, de 
opz. 2e kl . (i. van der  Voort en P. van der  Bijl ; 
tol o]»/. 2e k!. de opz. 3e kl . j . C. van ; 
tot opz. je kl . de werkbaas V. . Wolff . 

Overgeplaatst: van Soerabaja naar  Salatiga. 
res. Semarang, de ing. 3e kl . J .G. ; van j 
de res. Benkoelen naar tic res. Bantam, de opz. 
ie kl . t'. (i. J. Ciersen ; van de res. Batavia naar 
de res. Benkoelen, de opz. ie kl . E. ;
van de res. Sumatra's Oostkust naar de res. | 
Soeiabaja, de ing. bl. [. de (ojselaar; van j 
de res. Tegal naar de res. Soerabaja, de ing. 
2e k!. P. J. van Oppen; van de res. Batavia 
naar de res. Sumatra's (>ostknsi, de ing. 3e kl . 
i' . . E. . ; van de directie naar  den 

. dienst inde res. Batavia, de ing. 3e kl . 
E. A. van Areken; vair  de res. Batavia naar de 
res. Soerabaja, de ïngen. 3e kl . W. . -
penburg ; van de directie naar  Tegal, ten einde 
op ie treden als chef der 2e walerstaatsafd. de 
waarn. hoofding. 2e kl . J. Schalij; van den alge-
meeiien naar den gewest, dienst in de res. , 
de op/, ie kl . W. . van Poeieren; van de 
res. n naar de res. , de opz. 
ie kl . J. . <'. Eehr; van den algenieenen naar 
den gewekt, dienst in de res. Proboüngo, de 
opz. 2e kl . ('. . Bergamin; van Blitar  naar 

, de opz. 3e kl . J. . Th. Brunei de 

; van Toeloeng-Agoeng naar , 
de opz. 3e kl . n Soehoed Nosingo. 

Toegevoegd: Aan den chef der irrigatieafdeeling 
Brantas, standplaats Ngandjoek, de opzichter 3e 
klasse A. B. C. l mus; aan den chef der 2e 
watersiaatsafdeeling de ingenieur 2e klasse B. . 
Blijdenstein, de benoemdeadsp.-ing. . < lostinjer 
en de benoemde adsp.-ing. 11. Ch. J. Strengaerts; 
aan den chef der  irrigatieafdeeling Serajoe de 
ing. 3e kl . J. . Faber; aan den chef der je 
waterstaatsafd. de opzichter 2e kl . . . Cor-
desius; aan den chef der 4e waterstaatsafd. en 
geplaatst te , de ing. 2e kl . J. T. 
P. J. Straatman; aan den chef der 5e water-
staatsafd. de opzichters j e kl . A. t en 
S. J. Weg . 

Geplaatst; in de resid. Batavia, de herbe-
noemde opzichter  le kl . t' . Vreedenburgh|; in de 
resid. Cheribon, de benoemde opz. Je kl . W. 
Polman; in de resid. Batavia, de benoemde opz. 
j e kl . . . 

Belast: met het dagelijksch toezicht op den 
spoorweg Tegal-Balapoelane, de opz. 2e kl . 
W. . Jordaan. 

Bij de staatsspoorwegen op Java benoemd: 
tot opz. 2e kl . bij  tie exploitatie de amblenaar 
op non-act. . ; tot tijdelij k onderopz. 
ie klasse bij  den aanleg G. J. . . 'loc-
gevoegd; aan tien chef tier  spoorwegopnemingen 
Batavia— Bantam, de ben. opz. 2e kl . . . 
Gedetacheerd; tijdelijk , bij  tie afd. spoor- en 
tramwegen en stoomwezen van het departement, 
de tijdelij k ing. 2e kl . J. W. Post. Jielast: tij -
delijk , als chef, met het beheer der  spoorweg-
opname , de tijdelij k iugen. 2e 
kl . J. Andr é de la Porte. 

V A C A N T E 1 N'GEN. 
- Ervaren en practise!) bouwkundige, goed 

op de hoogte met teekenwerk en administratie 
bij tie uitvoering van belangrijke bouwwerken. 
Adres lett. A . Z. aan het bureau van dit blad 
{Zie advert, in no.

— B o u w k u n d i g te e k en aar, voor  een 
burgerwerk. Adres lett. , boekhandel 1'. 11. 
J. Bckker, Amsterdam, (/ie Advert, in no,

- r  der  gemeentereiniging te Breda. 
Jaarwedde  met een veranderlijk inkomen 
tot een minimum van f  Adres tien Burg. 
vuur  Sept. 

A V E T E N T T E N . 

j tot Exploitatie van 
n 

n de Centrale Werkplaats te T zyu uau-
wezig 'i  derde klasse rijluigeu , l.'i upon goederen-
wagens met daaronder  staande assen en wielen , 
eu in de Centrale werkplaats te Tri,m i;<; 41) stellen 
assen niet wieleu, die hij  inschrijvin g zullen worden 
verkocht. 

e inselirijvinesljiljetler i moeten den BSeptember 
i vóór 12 uur  's middags hij  de j 

tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Centrale , 
li ' Ahiecling, ingekomen zijn. 

Nadere bfzonderheden omtrsnt deze voorwerpen 
eu den verkoop derzelve worden op franco aanvrage 
door . . , Chefs der  werkplaatsen te 

, resp. G verstrekt. 

tentoad  bouwkundig
(bekwaam detailleerden vuur  een burgerwerk. Franco 
br. met uigave van rerlangd salaris onder  letter 

. V. Boekhandel ¥. . .1. Singel
. 
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maatschappij tot Exploitatie van 
. 

Op Bintdag cl « Augustui 1892,iles 
namiddag! ten t are Hokaletijd), u a het Centraal-
biireau der j tut r  van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, van: 

 X" . BSO. 

Begroot ing ƒ 1 5 8 0 . —. 
e besteding gesehiedt vulgens §  van het 

bestek. 
liet bestek ligt van den l.'l' 1™ Augustus 1X92 ter 

lezing aan het ('entraulhureau bij  de e n 
eu aan bet Bureau van den lieer r 
A. .1. l S te Griinhfjen, eu is up franco aan-
vraag (|>er  brieft aan genuernd Centraaibureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen bctalii g 
van /'O .»(». 

n worden gegeven aan het Centraal 
bureau t van Weg en Werken) eu duurden 
Sect ie-1 ngenieur  vouruocrud. 

Aanwijzing up bet terrein zal geschieden deu 
23'" n Augustus 18112, ten 10 uur  voormiddag 
(We$l Burvfsetekê fijt/.) 

, deu "  Augustus 18112. 

e n -
. 

Op  dm ( t Hrptrmbrr Ï 
namiddags ten 11/,  zal in het Centraal 
Personenstation te Amsterdam in bet lokaal naast 
de wachtkamer tide klasse (ingang vestibule) worden 
aanbesteed : 

Volgent bestek n°. 5:14. 

liet bestek is ad f 1.— per  exemplaar  ver-
krijgbaar aan het Centraal Administratiegebouw 
der j  aan liet k te Amsterdam 
bij de Portier  ol op franco aanvraag met toezending 
van het bedrag aan het bureau Weg en Werken 
kamer 154. 

e aanwijzing wordt gedaan als iu het bestek 
wordt vermeldt. 

e Admin is t ra teur . 

B. . - Arnhem. 
. V ram

voar TB.*«*;».«V  1,1.1H

e « n r i e r i s c h e l d l ns O 

, , - en , enz. enz 

e n -
maatschappij. 

Op  drn t n ërptrmbrr 1893. 
des namiddags ten l 1 ' . ure 'Grrenwichtijd) zal 
in het Centraal 1'ersoncustatiuu te
in het lokaal naast de wacht kamer .'le klasse ingang 
Vestibule) worden aanbesteed : 

Vulgeus bestek ï i ' . 52'J. 

liet bestek met 0 teekeningen is van den 23n 
Augustus af ad ƒ. ' ! .  verkrijgbaar  aan het Cen-
traal Administratiegebouw iler j  aan 
het k te , bij  deu Portier, of 
op franco aanvraag met tuezemliug van bet bedrag 
aan bet bureau Weg eu Werken, r 154. 

e tij d van aanwijzing is iu bet bestek vermeld, 

o Admin is t ra teur . 

e n -
. 

Op  den S9n AinjanUt» 1*92 
des ïiiiinhli'a^ s feu \lU uur  (Greenwiclttijd), zid 
in het Centraal Peraonenatation te Amsterdam iu 
het lokaal naast de wachtkamer -'ie klasse (in-raii g 
Vestibule) worden aanbesteed : 

Volgcus hestek Xo. 536: 

g / 2900. 

t bestek is ad / ' l .O O verkrijgbaar  aan het 
Centraal Administratiegebouw der j  aan 
het k te , hij  deu Portier, of'op 
franco aanvraag met toezending van het bedrag 
aan bet bureau Weg en Werken, r 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in bet hestek is ver-
meld. 

o Admin is t ra teur . 

n of meerdere jarrgangen van dit te n 
verschijnend weekblad worden T E P G E -

. Verzoeke opgave der  jaargangen cu 
van den prij s te zeuden ouder  letter X Y Z, aan 
het Bureau van c Opmerker"  te 's (iraven-
li age. 

(gevraacgd. 
Een firma,  vraagt bij  Je uitvoering vnn 

belanur|)kc bouwwerken een erva-

renenpract lsch , 
goed oji de hoogte met teekenwerk en 
administrat ie . Zij  die reeds in dergelijke 

g werkzaam waren komen het meest 
in aanmerking n diensttreding spoedig. 

Brieven met opgaaf van tegenwoordige 
werkkring , leeftijd, enz- enz., franco onder 
lelt. A Z. aan het bureau van e

GebrT , 
S te

staaf-, Plaat-, Band-, - en . 

Steeds voorhtmd. ' n 
Ualk [Jzerlnverschtllendeprofielenenlengtcn 

V i j l e n en gegoten Staal uit de fabriek, 
vau Oebr.  &  Co. te Weeneu. alsmede 

J. W. A - Gouda. 
F l a f o n d s, S e p a r a t i e m u r e u, V e i i t t i t i t i e k o k e r d . 

Onbrandbnar. . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

e n -
. 

Op ftétandau den 29a Auyuutue 1692, 
des namiddag len l l » unr  [Greeuiric/iltjd) zal 
iu het Centraal Persuueiislatioii 'e
in hef lokaal naast dc wachtkamer  ."ie klasse (iugaiig 
vestibule) wordcu aauheslced : 

Volgens hestek No. 535. 

t bestek is ad O verkrijghan r  aan het 
Centraal Admiuistratiegehouw der j  aan 
het k te , hij  tien Portier, of 
op franco aanvraag met toezending vau het bedrug 
uau hel bureau Weg eu Werken, r 154. 

Be Administrateur . 

, 
Pliotozi i i coar*"fipl"»i © 

e oudergetcekentle vesfigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Flui t ol it liiigi-aphie, bijzouder 

ücschikt voor tic reprotlucti c van Plana, Teeke-
ningen enz. van . Architecten er. lioiiwkuu -
digen; op die voor  Photuzliicugraphit? voor  de 
reproductie van l*|ini> n en Gravarea, "" k vau 
Te eken n voor  Boekwerken enz. ten dienste van 

. Uitgevers en op zijne t > pr-inric-li l g 
voor 1111. , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
dcu op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Cr . J . T i l l . 

e Fabriek VAN 
, 

-

l l u i l i 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaaxa, anz. 

d n

- Ac , Amsterdam, 
Prins e 14. 

, Chemisch k van . 
Bepaling iler  breekkrwht, weerstand tegen doorbniging van frotirllforr  en Staafyoer, Halts, en/. 

n op e . 

de schoonste, beete en goedkoopste Ver f voor 
- en , is alleen  bij 

G. . S &  Co., Amsterdam. 
Verfwaren, silicaat, enz enz. 
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.  & Söhne, . 
levert l a . T iu steeds gelijke uitstekende 

kwaliteit en f i j ns t e m i l l i n g 

Vertegenwoordiger  voo t en

. , Amsterdam, 
t r „  % . FTeeren grach t 335. 

1 & g , n & t a

s G i p s p l a n k en 

Greve's 
i- beter  dekkend, fijner,  witter  ei. beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroeud deer u Nederl. Schildors-

bond. Tentoonstelling va» deeuratieve seliililer-
kun-t. Arnhem 1881; attesten van ervaren 
SChildors, uit alle oorden van ons land eu 
daarlmileu, woiileu o|> aanvraag tocgezondeu. 

«ordt door tal vau s Gemeente-
Architecten in uden Autoriteite n iu 
hunne bestekken voorgeschreven, 

wordt, tot waarborg van echtheid, zui 
verheid eu goed gewicht, nooit ander» 
afgeleverd dau iu raten toornen van zegel 
etiket en fabrieksmerk, welke allen wet-
tig zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd : 
desverlaugd met eertitieaat van oorsprong. 

,« artikels over  dit loodwit in lie! ..X n d. liag"  d.d. :ü Jan. 188? ; 
in de „Huis-  en  d.d. 1 i 1887; in de » "  d.d 11 eu 25 Juni 1887; 
in dc „Schilder"  d.d. 1 i lssn ; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 188"  en 12 Juli 1800: iu de 
„Ambachtsman" d.d. 8 . 18110 en iu het „Bomchiiidhj  H'eeUlad' d.d. 5 c 1891. 

t 
Jleu leze de iraardeerende 

vau .Staal of r u t worden sinds  ouder 
a ™ u i t v i u d c r en fabrikaat 

20 Augustus 1892. 

n am i\ «trant 40» 

VOOtt 
* V 

Stoom-, Gas-, . 
en Waterlfracht . 

VOO  (2) 

Personen, Goederen, Spijzen 
E N Z . 

Traag «mate geXlluitreer&e hro-
rhure en referentielffwt. 

lee  dan 200 alleen in d geplaatst. 

, d 
Opgericht 1856. 

Eeredlplania Amsterdam f493. 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrektdoorden Generaal-Agent 
voor  Nederland en

T. G. T J r . Amsterdam. 

. &  J. , 
N V A N 

S EN l 
op de n Tentoonstelling te Amsterdam 

1 bekroond met 
 v (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaaid, 

Bickerstraat 

; 
 33 

n van t en Wandtegels. 
g dessins enz 

Ter drukkeri j  der Vennootschap „  let Vaderland" 

E G N" . 35. , 27 Augustus [892. 

r  F. W. VAX T J(.z. 
Adre< voor e en Administratie van het Weekblad en advert ent iën: 

Jitireau van  Opmerker, Van Speijkstaaal  's-J/age. 

Bureau tier e van Architectttra et Amicitia [. , 
.  cn  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade 85. te Amsterdam, 

en al, wit de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
. American 1 , te Amsterdam. 

AlrV.W.1 
T f  per  3 maanden of wel, bij  voomilbéaling en 

franco toezending, zes gutden per  jaar. Voor  het buitenland en Xetler'andsel -
lm lie tde landen der  Postunie) ƒ 7  beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een hevvijsnommer, worden t<it Wijdagavond aan̂t nomen. 

, bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te hekomen aan het Bureau van  Or merker te 
's-f/age en hij  den t Jon. (..  CZN., boek-
handelaar  te Amsterdam. 

X V A N T . 

1". n het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de 
ingekomen antwoorden op de door de Vereeniging 

t en Vriendschap"  uitgeschreven prijsvragen 
voor een „Cafe-icstaurant in een openbaar wandelpark" 

en een  voor de Vereeniging />'. en /'." 

2". e 2e en je afleveringen, jaargang 1S92, van het 
plaatwerk c Architect"  zijn aan heeren inteekenaren 
verzonden. Zij , die op bovengenoemde uitgave wenschen 
in te teekenen, gelieven zich te wenden tot den heer 
J. A. van der  Skiijs Veer, Sarphatipark  5, Amsterdam. (*) 

Namens het , 

C. \V. . 
(*) N. B. n het vorig nommer  >iuiu\ abusievelijk Sorphatistraat

dit moet zijn SarpAatiflant

. 

Er behoort weinig doorzicht toe door dit verzoek tot 
de conclusie te komen, dat de j 
zich in eene minder  benijdenswaardige positie bevindt. 
n het adres, tot den d tier  hoofdstad gericht, geeft 
zij  als haar  voornemen te kennen dat de verschillende 
werken, door B. en W. bevolen, met 1 September 
e. k. zullen worden aangevangen en „pour e besoin de 
la cause"  voegt zij  daaraan toe, dat zij  voor  het oogen-
blik geen gebruik wil maken van alles wat uit een 
technisch of rechtskundig oogpunt daartegen zou zijn 
aan te voeren. e j  neemt eene welwillende 
houding aan . maar heeft een paar  bezwaren. 1 )e eerste 
betreft het tijdi g gereed komen der  werken, waarvoor 
naar  hare meening eene te korte tijdruimt e is toegestaan, 
en de tweede heeft betrekking op hare financieels 
krachten; zij  vreest dat zich bij  het publiek de over-
tuiging heeft gevestigd dat de Gemeenteraad het in zijn 
macht heeft de obligation der j  waardeloos 
te maken en eene meerderheid van den d er  niet 

n heeft het een punt van overweging uitgemaakt ! tegen zou opzien van die macht gebruik te maken, 
en hebben belangrijke discussien plaats gehad over de Adressante legt echter  een pleister  op die wónde door 
Vraag of de Gemeentebesturen eene waterleiding voor  hare verklaring , dat voor die vrees wel geen reden 
eigen rekening moeten exploiteeren dan wel daarvoor  bestaat, maar dat dit niet baat tegenover  het geldbe-
concessie verleenen. Voor  den onpartijdigen beoordeelaar  leggend publiek. 
wordt het meer en meer een uitgemaakte zaak. dat e onaangename gevolgen van het verleenen eener 
eigen exploitatie de voorkeur  verdient. t wordt vooral concessie voor  waterleiding worden hier  blootgelegd: de 
duidelij k als men zich de moeite geeft het adres te j  moet erkennen, dat zij  aan de bepalingen 
lezen, dat het r der j te tier  concessie niet heeft kunnen voldoen en nu het Ge-
Amsterdam tot den Gemeenteraad gericht heeft en 1 meentebestuur  eindelijk gebruik maakt van zijn recht om 
waarin ootmoedig het verzoek gedaan wordt: afdoende maatregelen te bevelen, worden geldelijke be-

1". uit te geven obligatiln, zoo wat rentebetaling  zwaren geopperd Onzes inziens is het wenschelijk dat de 
als aflossing betreft, tc garandccren of te besluiten, dat d geldelijke hulp verleent, maar  zich daarbij  het 
de gemeente Zehit  sommen,  door />'. en

 of nog op te  werken  aan 
 /eene tegen eene rente van 31/., pCt. of, bi/-

aldieu de gemeente hare geldleeningen alsdan tegen een 
 of lagcrcu koers sluit, tegen dien koers, met 

eene  in vijftig jaar ; 
2°. de haar  concessie in dier

dat zij bevoegd sal zijn le haren  iu dc
 van  aan te 

brengen. 

recht voorbehoudt, de exploitatie der  waterleiding op 
aannemelijke voorwaarden over te nemen. 

A l gaat dit met een geldelijk- verlies gepaard . moet 
de Gemeenteraad tien moed hebben tlaartoe te besluiten ; 
eene waterleiding, die in de eerste plaats strekken moet 
om aan verschillende belangen der  gemeente te voldoen , 
mag niet aan eene maatschappij  worden toevertrouwd, 
te meer nu de ondervinding op overtuigende wijze heeft 
aangetoond, dat de exploitatie door de gemeente met 
voordeel kan worden gedreven. . 's-Graven-

Oe e van a et Amicitia stelt zich alleen k n inhoud vau stukken, t niet de hjjtUtai A.etA. 
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hage, Nijmegen en meer  andere .steden strekken tot 
voorbeeld en vele plaatsen, waar  eigen exploitatie is 
of weldra zal worden ingevoerd, kunnen deze stelling-
beamen. n ontbreekt het niet aan voorbeelden 
tot waarschuw ing om exploitatie aan derden toe te ver-
trouwen ; Arnhem heeft te kampen met eene gebrekkige 
drukking , cn te Groningen zal, na de mislukte pogingen 
om dc waterleiding aan de gemeente te verkoopen, aan 
verbetering gedacht worden. 

Alles te zamen vattende blijf t het een feit, dat eik-
gemeentebestuur  alles moet in het werk stellen om de-
waterleiding in eigen beheer  te behouden of te ver-
krijgen ; de reden daarvoor  ligt voor  de hand, want de 
gemeente is de grootste belanghebbende en de verschil-
lende concession, al worden zij  met zorg overwogen en 
geredigeerd , geven aanleiding tot tal van moeilijkheden, 
waarbij  alleen de rechtsgeleerden profiteeren. 

2". de inrichtin g zal geschieden naar  dc nieuwste en 
beste methode, onder  dien verstande, dat . en Weth. 
er  vooraf hunne goedkeuring aan verleenen; 3". de prij s 
van het slachten en stallen zal vastgesteld worden in 
overleg met B. en W., waarvoor  als maatstaf genomen 
zal worden het thans vigeerende tarief te Amsterdam of 
tc ; 4". alle vergunningen voor  het hebben 
van slachtplaatsen zullen moeten worden ingetrokken 
zoodra het abattoir  gereed is; 50. na verloop van dertig 
jaren wordt dc geheele inrichtin g vri j  en kosteloos aan 
de gemeente overgedragen. 

Naar  men verneemt zal, voor  het geval de voorloopige 
concessie verleend mocht worden, tot het maken van een 
ontwerp worden overgegaan, zoodra het aan tc wijzen 
bouwterrein de goedkeuring van den d heeft mogen 
verwerven. 

A l hebben B. en \Y. de aanvrage om concessie goed-
gunstig ondersteund, blijf t het de vraag of deze ziens-

Nu het eene uitgemaakte zaak is dat de eerstvolgende ! wijze door  den d zal worden gedeeld. r  en meer 
wereldtentoonstelling niet te Berlij n gehouden zal worden, wordt de opinie gevestigd, dat een gemeentebestuur 

uiterst voorzichtig te werk moet gaan bij  het verleenen 
van concessies en dat eigen beheer  in tal van gevallen 
de voorkeur  verdient. Bezwaren tegen den bouw van 
een abattoir  van gemeentewege bestaan er  niet; het 
geld kan door  dc gemeente goedkooper  verkregen 
worden dan door eene particulier e maatschappij  en op 
het gebied der  slachthuizen is reeds zooveel ondervinding 
opgedaan, dat het een ontwikkeld vakman niet moeilijk-
valt een goed ontwerp te leveren. Wellicht geeft het 
gemaakte beding, dat dc geheele inrichtin g na verloop 
van dertig jaren vri j  en kosteloos aan de gemeente wordt 
overgedragen, den doorslag en zal het aan deze bepaling 
te wijten zijn, dat de aanvrage in goede aarde valt. 

. 
W Th: . 

Te Budapest is eene belangrijke internationale prijsvraag 
uitgeschreven voor  den bouw van een centraal markt-
gebouw aldaar  cn de antwoorden worden tot den dc" 

schrijver  van het bedoelde artikel wijst op de r  van dit jaar  ingewacht. Volgens het pro-
gramma ligt het gebouw, dat geheel onderkelderd moet 
zijn en uit eene verdieping met gaanderij  bestaat, aan 
alle zijden vrij , moeten 5 a 600 verkoopplaatsen van 
minstens 4 1 . oppervlakte daarin gevonden worden 
en wordt eene doelmatige inrichtin g voor  het verkeer 
van spoorwegen, rijtuige n en voetgangers verlangd. t 
programma maakt een goeden indruk en de verschil-
lende eischen , waaraan het marktgebouw moet voldoen 
en waarmede bij  het ontwerpen rekening gehouden moet 
worden, zijn op duidelijk e en uitvoerige wijze omschreven. 

e bepalingen van den wedstrijd wijken hier  en daar 
van de meest gebruikelijk e af en het verdient overweging 
deze te bestudeeren en te overwegen of ze ter  navolging 
kunnen worden aanbevolen. 

c wedstrijd is internationaal en open; de ontwerpen 
op de schaal van  a 200 worden met eene beschrijving 
van den bouw en eene begrooting van kosten naar 
vastgestelde eenheidsprijzen, beiden in de e 
taal, ingezonden cn deze stukken zijn niet anoniem, 
maar  moeten door  den ontwerper  onderteekend worden. 
Ontwerpen, waarvan de toezending later  dan op den 
gestelden datum plaatsvindt of waarin van het pro-
gramma is afgeweken, komen bij  de beoordeeling niet 
in aanmerking; in het laatste geval moet door  eene 
meerderheid van twee derden der  juryleden besloten 
worden het ontwerp van den wedstrijd uit te sluiten. 

Er worden drie prijzen, elk van 2000 gulden, en 
twee prijzen van 1000 gulden uitgeloofd met het beding 
dat daarover  slechts in zooverre beschikt wordt als er  ont-

geeft de  van den 20slcl> dezer  maand 
haar  leedwezen te kennen over  het door  den r 
genomen besluit, waardoor  de illusion van vele archi-
tecten en ingenieurs in rook vervlogen zijn. t opschrift 
van dit artikel , luidende: s E n d e der  d e u t-
schen W e l t a u s s t e l l u n g s - T r a u m e, geelt 
reeds een denkbeeld van den inhoud. 

Ongetwijfeld werden tal van ingenieurs en architecten 
door  het keizerlijk besluit onaangenaam aangedaan, 
daar  velen hunner  zich reeds bezig hielden met de 
voorbereiding van de groote onderneming. Eene wereld-
tentoonstelling geeft aanleiding tot het oplossen van tal 
van vraagstukken en het ligt voor  de hand dat cle 

e vakgenooten van verlangen brandden om te 
doen zien. wat zij  op dit gebied te voorschijn konden 
brengen. Te Berlij n was men reeds druk bezig met het 
onderzoek naar  een goed terrein voor  het oprichten 
der verschillende gebouwen en een paar  prijsvragen 
waren uitgeschreven, waardoor  men tot de oplossing 
van deze moeilijke vraag hoopte te geraken 

n 
teleurstellingen en den vergeefschen arbeid; hij  wanhoopt 
aan het houden eener  wereldtentoonstelling te Berlij n 
en is van meening dat het tegenwoordige geslacht weinig 
kans heeft deze gebeurtenis te beleven, lli j  geeft den 
raad om afscheid te nemen van alle verwachtingen, 
die zich in droomen hebben opgelost en den dagelijkschen 
arbeid met nieuwen ijver  op te vatten. 

Schrijver  erkent ten slotte dat het wellicht beter  is 
zich in de omstandigheden te schikken en geene ten-
toonstelling te houden, tenzij  men overtuigd is dat zij 
in allen deele zal slagen. Om dat doel te bereiken 
moeten mannen aan het hoofd staan, die eene schep-
pende werkkracht in grooten mate kunnen ontwikkelen 
en het valt te betwijfelen of deze door  de g 
zouden worden aangezocht; waarschijnlij k zou de keuze 
vallen op hen, die in het vraagstuk der  wereldtentoon-
stelling als raadslieden van den r  optraden 
en in dat geval is het maar  goed, dat er  geene wereld-
tentoonstelling "ehouden wordt. 

't Gaat wel langzaam, maar  toch wint de meening 
veld, dat steden van eenige beteekenis over  een abattoir 
moeten kunnen beschikken. e heeren . . Schroot 
en A . P. van m A.Wz., beiden architecten te 's-Graven-
hage, hebben bij  het Gemeentebestuur  der  residentie 
concessie aangevraagd voor  het stichten en exploiteeren 
van een abattoir. t Bestuur  heeft de navolgende be-
palingen voorgesteld: 1  het abattoir  wordt gebouwd 
op een door  Burg. en Weth. goed te keuren plaats; 

werpen inkomen, die eene onderscheiding worden waar-
dig gekeurd; zoo dit wenschelijk voorkomt kan de 
jur y nog meer  ontwerpen tot nader  te bepalen prijzen 
aaiikoopen. n mededingers wordt het artistiek eigendom 
der ontwerpen verzekerd en zonder  hunne goedkeuring 
mag het stedelijk bestuur, bij  eventueelcn bouw, geen 
gebruik hoegenaamd maken van de niet aangekochte 
ontwerpen. e uitvoering wordt toevertrouwd aan een 
der winners van den eersten prij s cn wel aan hem, 
wiens ontwerp technisch als het beste en het doelma-
tigste bevonden wordt; de leden van de jur y zijn ver-
plicht het voorstel hiertoe te doen en rapport uit tc 
brengen over  alle ontwerpen, die aan den wedstrijd 
hebben deelgenomen. Gedurende zes weken worden alle 
ingekomen ontwerpen met het programma en de voor-
waarden van den wedstrijd, het rapport van beoordeeling 
en het bericht van dc jur y in het openbaar  tentoonge-
steld en alle medewerkers ontvangen een afdruk van 
deze stukken met eene kopie van het voor  de uitvoering 
aangewezen ontwerp. 

t moet erkend worden dat deze regeling zeer 
doelmatig is en aanbeveling verdient; ook omtrent het 
honorarium van den architect is bepaald, dat dit be-
rekend wordt naar  het e tarief. 

Voor  het geval dat de jur y er  niet in slaagt een 
bepaald ontwerp voor  de uitvoering aan te wijzen, 
heeft zij  de bevoegdheid een nieuwen besloten wedstrijd 
te openen tusschen de drie architecten, waaraan de 
eerste prijzen zijn toegekend en zoo noodig om het 
programma te wijzigen. 

e jur y bestaat uit 15 leden, waarvan 7 architecten 
en ingenieurs te Budapest. Onder  de buitenlandsche 
leden komen de stadtbaurath Blankenstein te Berlijn , 
de stadtbaudirector t te g en de stedelijke 
hoofdingenieur r  te Parijs voor. 

E . 
n de bovenzaal van de e te Groningen wordt 

door  den Nederlandschen Schildersbond, ter  gelegenheid 
van zijn vijf-en-twintigjari g bestaan eene tentoonstelling 
gehouden van werken, vervaardigd door  schilders (geen 
patroons zijnde) uit Groningen, Friesland cn . 

e tentoonstelling werd g geopend. 
Aan de afdeeling  het nabootsen van houtsoorten: 

eikenhout, palissander, eschdoorn, Amerikaansch notenhout, 
notenhout (wortel) en mahoniehout, werd deelgenomen 
door  11 inzenders. c prij s /15 cn eereprijs ƒ25 werd 
toegekend aan den heer  O. , van Groningen. 

c premie, / 15, werd toegewezen aan den heer . 
Bossina , van Uskwerd. e tweede premie, eene 

e vermelding, bekwam de heer  J. van der e 
te Jelsum. 

Aan afdeeling b, het nabootsen van marmer: wit 
marmer, Napoleon (rouge), rouge royal, vert de mer  , 
Zweedsch graniet (rood) en goudader, hadden 4 in-
zenders deelgenomen. e eerste prijs , eveneens / 40, 
werd toegewezen aan den heer . , van 
Groningen; met de premie, ƒ 1 5, werd bekroond de 
heer . . van der e te 't Waar. 

Aan afdeeling  het schilderen van letters en cijfers, 
vij f soorten letters (schrijfletter s verplichtend) werd deel-
genomen door  7 inzenders. t den eersten prijs, /'35, 
werd bekroond de heer . . Boekholts van Groningen, 
de premie,  15, w-erd toegewezen aan den heer . Sen-
nema van Groningen, de tweede premie, eervolle ver-
melding, bekwam de heer  A . Smit Jr. van Groningen. 

Aan afdeeling d, het schilderen van decoratieve werken, 
werd deelgenomen door  4 inzenders; de prij s / 40, 
werd toegekend aan den heer . Nienhuis van Gro-
ningen ; met de premie, ƒ 1 5, werd bekroond de heer 

s Ofkes van Groningen en de tweede premie, eer-
volle vermelding, werd toegewezen aan den heer . Schut 
van Noord-Willemskanaal . 

e. Voor  wand-decoratie waren 6 inzenders. e prijs , 
/"40, werd toegewezen aan den heer  G. s van 
Groningen, de premie, ƒ 15, aan den heer . Nienhuis 
van Groningen, de tweede premie, eervolle vermelding, 
aan den heer  J. VV. de Vries van Groningen. 

Omtrent de algemeene vergadering van den Bond, 
mede g in de e gehouden, kan het 
volgende worden medegedeeld: 

Al s leden van het hoofdbestuur  werden gekozen de 
heeren . r  (aftredend lid) van , G. . 

n van Amsterdam, F. a Tzn. van idem en 
J. . Bakker  van Groningen. 

Een voorstel van de afdeeling Groningen „dat de 
algemeene vergadering de wenschelijkheid uitspreke, dat 
men bij  te houden examens van meesters en gezellen te 
's e zooveel mogelijk het practische gedeelte op den 
voorgrond zou stellen en zoo weinig mogelijk de theorie 
zou vorderen", lokte nog al discussie uit in verband met 
een later  voorstel van Amsterdam om zelf van den Bond 
uit die examens te doen houden. 

Besloten werd om namens den Bond een programma 
op te stellen en door  een commissie uit den Bond vak-
examens te laten afnemen. Aan de afdeelingen werd 
opgedragen om deze zaak te bespreken en een commissie 
daartoe te benoemen. 

t waardeering van hetgeen door  de examen-com-
missie van de c vereeniging „Art i ct " 
was verricht , meende men, dat de Ned. Schildersbond 
in deze het werk niet uit zijn handen mocht geven en 
deze zuivere vakzaak zelf moest behandelen. 

n verband met den te Groningen gehouden wedstrijd 
voor  gezellen en leerlingen werd besloten, dat zooveel 
mogelijk bij  gelegenheid van de jaarvergadering een 
dergelijke tentoonstelling zou worden gehouden, het 
volgend jaar  bij  wijze van proef een nationale tentoon-
stelling voor  het geheele land, waarop ook patroons ter 
opluistering werkstukken zouden kunnen inzenden. 

Omtrent de quaestie om van werkgevers en architecten 
te verkrijgen dat het verfwerk afzonderlijk zou worden 
aanbesteed, waartoe reeds vroeger  door  den Bond pogin-
gen werden gedaan, w-erd uitvoerig van gedachte ge-
wisseld. 

Van verschillende zijden werd erop gewezen hoe 
noodig dit zou zijn, èn om te voorkomen, dat aan-
nemers of beunhazenschilders ten koste van de goede 
patroons de werkgevers bestelen, èn opdat die werk-
gevers zich zouden wenden tot bekwame patroons, waar-
door  een meer  zuivere concurrentie zou worden verkregen. 

n verband met het voorstel van Groningen, zal het 
hoofdbestuur  zich wenden tot het , de gemeenten 
en werkgevers zoowel als tot architecten, om te ver-
krijgen dat het schilderwerk in de toekomst bij  aanbe-
stedingen afzonderlijk wordt gehouden. 

Op voorstel van Amsterdam werd besloten, de regeling 
aan het hoofdbestuur  overlatende, in de afdeelingen 
wetenschappelijke voordrachten te doen houden, die in 
het orgaan van den Bond „d e Schilder"  zullen worden 
opgenomen. 

r  het hoofdbestuur  zal met de redactie worden 
overwogen in hoever  het met de financiën mogelijk is 
prijsvragen uit te schrijven voor  plafond- of wand-deco-
raties , waarvan reproducties als premie op „d e Schilder" 
zullen worden gegeven, ten einde zoodoende een nationaal 
standaardwerk op dit gebied te verkrijgen. 

Omtrent de regeling van den arbeid, en minimumloon 
enz. werd namens een commissie bij  monde van den heer 

. w door  dc afdeeling Zaanstreek een rapport uit-
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gebracht, Jat in c Schilder"  zal worden opgenomen 
cn in de afdeelingen zal worden behandeld, opdat het 
hoofdbestuur  naar  aanleiding daarvan zijn richtsnoer  zal 
kunnen bepalen. 

Op de Bondswet zal de koninklijk e goedkeuring worden 
gevraagd. 

Al s plaats voor  dc volgende algemeene vergadering 
werd /.utfen aangewezen, waar  men hoopte dat zich 
een afdeeling zou vormen. 

Te ongeveer  3 uren sloot de Voorzitter  de algemeene 
vergadering onder  dankbetuiging voor  de medewerking 
op deze vergadering en met een woord van hulde aan 
de Groningsche afdeeling, die den d op zoo gastvrije 
wijze had ontvangen. 

a werd nog tentoongesteld een achttal teeke-
ningen voor  een hoofd van het officieel orgaan , waarvoor 
een wedstrijd was uitgeschreven onder  de leden. 

Staande de tentoonstelling werden door  de Jury aan 
den heer  C. Smith Azn. van Amsterdam de prij s en 
premie toegekend voor  de onder  de motto's . " 
en ..Amsterdam"  ingezonden ontwerpen. 

t een gemeenschappelijken maaltijd in café Veening 
werd deze algemeene vergadering besloten. 

helm 
t?ast 

S E . 
r  de goede zorgen van den architect, den heer 

 J. Neumeijer  Jr., kan men thans in den tuin van het 
 -.nor  ter  gelegenheid van de tentoon-

stelling voor  den boekhandel een kleine afspiegeling zien 
van het marktplein der  Voedingstentoonstelling. 

Een huisje, to meter  hoog, met een grondoppcr-
vlakte van 5 bij  6 meter, volgens een geheel nieuw 
ontwerp opgetrokken , geeft, zoowel van binnen als buiten , 
een aardig, wij  zouden bijna zeggen, historisch kijkj e 
op een oud-  lollandsch wijnhuis in een der  vrij e steden 
van de wordende republiek der  vrij e Nederlanden. -
hebbers van oudheden — zelfs hangen kuras, rapier  en 

van den waard aan den wand — kunnen hier  te 
jaan; de meeste attributen zijn echt. 

e , ilie gij  hier  ziet 
e kan u niet vermaken 
r kom eens in en proef mijn drank 
e znl u beter  smaken.'' 

t deze uitnoodiging roepen de heeren Ferwerda 
&  Tieman - want voor  hun rekening is het artistieke 
huisje gebouwd — de bezoekers van de tentoonstelling 
toe een oogenblik onder  de schouw plaats te nemen ten 
einde een roemer wijn , zich door  de aardige waardin in 
haar n kostuum te laten inschenken. 

t is wel geen y of Canariewijn, welke door 
haar  geschonken wordt, maar  toch de geurige produc-
ten van Xerez en Oporto, de gouden wijn van de e 
bergen, de Claret van de heuvelen langs de Garonne, 
en het schuimende vocht uit het land van Champagne. 
Treedt men er  echter  binnen, men houde de wijze spreuk 
in het oog, te lezen op het aan den ljife l bevestigde 
uithangbord: 

t met iust, 
n drinkt met maten, 
r  die geen centen heeft 

t bet drinken laten. 
[Amsterdammer,  v. Ned.) 

T  V A N i | TOT 
G . 

Onder  de verrassingen, die het vijftig-jari g bestaan van 
de j  tot bevordering der t opleverde, 
behoort ook de verschijning van een album, waarmede 
dezer  dagen gecolporteerd werd en dat daardoor  meer-
dere bekendheid heeft verkregen. 

t album heeft het volgende opschrift : j 
tot bevordering der , onder  bescherming van 
hare t de . 1892. 

„Bouwwerken, uitgevoerd door  leden der . 
Bijeenverzameld en uitgegeven bij  gelegenheid van het 
vijftigjari g jubileum der . t. b. d. B." 

Uit dit opschrift blijk t duidelijk , dat dit album is eene 
uitgave van de - voornoemd en dus eene daad van 
het bestuur  dier . 

Voor  menigeen, die van deze verrassing van het bestuur 
kennis nam, zal het tevens een verrassing geweest zijn 
te zien welke bouwwerken der  leden van de -
schappij  , wel waardig gekeurd werden om in dit album 
te worden opgenomen en zij  zullen zichzelf hebben afge-
vraagd : hoe deze verzameling ontstaan is. r 
zwijgt de historie; het is echter  zeker  dat deze zaak is 
tot stand gekomen zonder  kennisgeving aan de leden 
der , behalve aan het uitverkoren getal dat de hooge 
onderscheiding mocht ten deel vallen, zijne werken in 
het album te zien prijken . 

t is naar  mijne meening eene grove fout van het 
bestuur, het handelde hierdoor  zeer  partijdig , trok het 
eene lid voor  bij  het andere, kende aan het werk van 
den een meer  waarde toe dan aan dat van den ander; 
een recht dat het bestuur  zich hier  aanmatigde hetwelk 
het niet toekomt, noch krachtens de wet der - noch 
krachtens zijne verhouding tot de leden. 

Naar  mijne meening had het bestuur  hierin eerlijk en 
onpartijdi g kunnen handelen door  aan alle leden der 

- kennis te geven van zijn voornemen, met verzoek 
om, was men genegen aan de verzameling mede te wer-
te werken, op te geven welk bouwwerk men daarin 
opgenomen wenschte te zien; een jur y had dan benoemd 
kunnen worden door  de leden, die bepalen zou wat in 
het album kon worden opgenomen. 

Nu is het eene verzameling, bijeengebracht op eene 
zeer  eigendunkelijke wijze, die den leden stof tot 
nadenken moge geven en opwekken om te overwegen 
of men met eene dergelijke handeling wel genoegen 
behoeft te nemen, eene handeling, strijdi g tegen de 
belangen van vele leden en dus ook tegen die der 

. t. b. d. B. 
lieu lid der  voornoemd. 

Amsterdam, Augustus 1.892. 

V A  A . 
n de jongste zitting van de Socic/c internationale des 

électriciens te Parijs heeft de heer . 1'ellat een nieuw 
toestel beschreven dat dienen moet voor  de opneming 
van den gang der  spoorwegtreinen en een nieuw signaal-
stelsel om botsingen te voorkomen. e talrijke , in den 
laatsten tij d voorkomende ongelukken hebben aangetoond, 
zegt de heer  1'ellat, dat de tegenwoordige signalen on-
toereikend zijn. j  het nieuwe apparaat ziet een in een 
station aanwezige beambte voor  zijne oogen den gcheelen 
gang van den spoorw egtrein in een omtrek tot 50 en 60 
kilometer  graphisch opteekenen. j  het zien van deze 
graphische aanteekeningen kan hij  zich rekenschap geven 
of twee treinen aangekomen zijn, of een trein stilstaat, 
op welk spoor  en op welke plaats. e is het 
gemakkelijk te voorkomen dat een trein tegen een anderen 
inrijdt . 

t stelsel wordt door  een ander  stelsel vollediger 
gemaakt, dat aan den beambte veroorlooft aan den 
machinist een signaal door  middel van een fluit  op de 
locomotief te geven. 

r  zich van deze signaalfluit te bedienen, heeft men 
een reeks electrische mededeelingen ter  beschikking. 

Voor  belangrijke afstanden heeft de heer  1'ellat relais, 
gebruikt; op deze wijze kan hij  tot \0 . gaan. 

t stelsel-l'ellat is zeer  samengesteld. j  het eerste 
zien wordt men afgeschrikt door  de vele draden en 
pedalen, die het noodig heeft. n rekent op ieder 
station ongeveer  80. c heer  1'ellat meent echter, dat 
zijn systeem grootere bezuiniging en zekerheid waarborgt 
dan het zoogenaamde blok-systeem. 

j  berekent dat men door  zijn stelsel eene besparing 
van 50 pCt. verkrijgt . 

e berekeningen worden door  den heer  Chaperon, 
den directeur  van de spoorvveglijn -
landsche Zee , levendig weersproken. 

Nieuw reddingstoestel bij brand. e heer  W. Sporer  te 
n heeft een toestel bedacht om menschen uit 

brandende huizen tc redden. t werd den 23 Juni jl . 
voor  de eerste maal in het openbaar  beproefd en be-
staat uit een ladder  van zinkdraad met gesmeed-ijzeren 
sporten, die aan den buitenmuur  bij  een venster  aan-
gebracllt wordt. e ladder  dient boven een der 
hoogste vensters te worden bevestigd; zij  bevindt zich 
opgerold in een trommel, die door  een touw van zink-
draad op elke verdieping kan worden geopend. e 
ladder, die door  een ruk aan dit touw afrolt , kan door 
middel van tot dit doel aangebrachte haken aan elk 
venster  bevestigd worden en biedt daardoor  bij  branden, 
waar  de trappen door  het vuur  reeds aangetast zijn, 
nog kans om zich te redden. Voorloopig is deconstruc-
tie berekend voor  eene draagkracht van zes personen. 

G EN . 

n de dagbladen komt het bericht voor  dat bij  het 
t van Waterstaat, l en Nijverheid 

onderzocht wordt, in hoever  een maximum werkdag en 
minimum loon in de bestekken van n kan 
worden toegepast. Tevens worden de leden van de -
schappij  tot bevordering tier  bouwkunst opgeroepen tot 
het bijwonen der 66sle

 algemeene vergadering op Zaterdag 
den 24 September  a. s. te Groningen en onder  de onder-
werpen, die daar  ter  tafel zullen worden gebracht, komt 
ook de bespreking voor  van den arbeidsduur  van gezellen, 
naar  aanleiding van dc motie, aangenomen op het in i 
gehouden Congres voor . 

e bedoelde motie was van den volgenden inhoud: 
„d e Vergadering verklaart het wenschelijk dat de arbeids-
„da g wettelijk- wordt geregeld en is tevens van oordeel 
„dat de wettelijke regeling in de ambachtsnijverheid door 
„zelfstandig optreden van de ingenieurs en de werklieden 
„word t voorbereid". Er  komt alzoo eenig leven in de 
brouwerij  , maar  wij  vreezen dat de besprekingen in de 
vergadering der j  van t weinig te 
beduiden zullen hebben; de ondervinding toch heeft ge-
leerd dat de zoogenaamde Septembervergadcringen , die-
in den regel buiten Amsterdam belegd worden, minder 
druk bezocht worden dan die in de hoofdstad en 
voorts, dat er  gewoonlijk te weinig tij d beschikbaar 
blijf t om onderwerpen, als waarvan thans sprake is, 
met ernst te behandelen t Bestuur  der j 
houde ons ten goede, dat wij  de voorkeur  geven aan 
de behandeling der  genoemde motie in eene vergade-
ring , uitsluitend voor  dit doel in Amsterdam te be-
leggen ; de voorgenomen bespreking tc Groningen zal 
tot niets leiden, te meer  daar  een deel van den dag 
door  de van buiten komende leden besteed wordt om 
de merkwaardigheden der  stad te bezichtigen en er  nog 
andere punten op de agenda voorkomen. n het belang 
der zaak is eenig uitstel wenschelijk en verdient het 
aanbeveling het belangrijke vraagstuk van maximum 
werktij d en minimum loon in de hoofdstad op eene 
expressclijk daarvoor  belegde vergadering te bespreken. 
Zoodoende zal het Bestuur  handelen in den geest van 

den heer , die bij  het sluiten van dc laatste -
vef'adering namens zijne mede-afgevaardigden-werklieden 
een woord van dank bracht voor  de gelegenheid, hem 
gegeven om verschillende zaken van algemeen belang 
Tc bespreken en eraan toevoegde dat dit meermalen 
moet worden gedaan om het doel: „de vereeniging van 
kapitaal eu arbeid" tc verkrijgen. 

t onderwerp van den arbeidsduur  valt met dat 
van minimum loon samen en is in hooge mate be-
langrij k ; een overijld en minder  doordacht besluit kan 
onaangename gevolgen hebben, die in de eerste plaats 
den werkman zouden treffen cn de werkstakingen, die 
in den tegenwoordigen tij d in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerik a plaats vinden, geven stof tot nadenken. 

e zich aan anderen spiegelt, spiegelt zich zacht." 

E G T E 
. 

t goede voornemen om de verschillende inzendingen 
op de Sporttentoonstelling te Scheveningcn te bespreken, 
voor  zoover  zij  op het bouwvak betrekking hebben, 
is lastig te volbrengen. c indeeling in de verschillende 
groepen en de verspreide ligging der  \<*>rwerpen, die 
tot eenzelfde groep behooren, maakt het moeilijk eene 
bepaalde inzending te vinden cn vergelijkingen temaken. 
()ok de catalogus geeft geen hulp, en over  de inrichtin g 
daarvan is reeds zoo menig woord gesproken, dat het 
onnoodig is daarop terug te komen. 

j  tentoonstellingen is het een groot voorrecht over 
eene goede plaats te kunnen beschikken, en het is 
daaraan te danken dat de inzending van den heer  E. 

r  te Utrecht al dadelijk ons oog trok. t ge-
schilderd gebrand glas op eene bekwame hoogte in den 
buitenwand van het tentoonstellingsgebouw geplaatst, 
moet opgemerkt worden en het valt niet te ontkennen, 
dat de heer r erin geslaagd is voor  de sportten-
toonstelling iets te leveren, dat door  teekening en uit-
voering uitmunt. e inzending bestaat uit drie geschil-
derde glazen, waarvan twee met verschillende afbeeldingen 
op het gebied van sport en eene geëtste ruit met attributen 
van de zeevaart. 

e aandacht van den vakman wordt getrokken door 
het kunstsmeedwerk van Vincent e'n C°. tc Schiedam, 
de schoone verzameling van stoelen en andere meubelen 
van de gunstig bekende fabriek van (icbr. Thonet te 
Weenen, en ook door  het reusachtige parket, door s 
de Waelc te Brussel ingezonden; laatstgenoemd stuk is 
in één woord schoon van teekening, bewerking en kleur. 

Wi j  herhalen, dat het zeer  moeilijk valt in verge-
lijkingen te treden over  de waarde van verschillende 
inzendingen, die tot een bepaalde klasse behooren en 
moeten ons bepalen tot het mededeelen vau enkele 
indrukken . Zoo vonden wij  een kast voor  berging van 
jachtwapenen, in e e door  de heeren 
(iet-ritsen cn Zoon te Zwolle uitgevoerd; dit stuk is goed 
van teekening. zuiver  geprofileerd en met zorg bewerkt. 
()p het gebied van ameublementen voor  salons en andere 
vertrekken is veel tc zien, maar  voor  het meerendcel 
zijn het onze Belgische naburen, die voor  eene flinke 
inzentling op dit gebied zorggedragen hebben. 

B U N . A N C  E  E  T E N . 
— e commissie, die /ich heeft gevormd tot het oprichten eener  ver-

eeniginc voor e tentoonstellingen, beeft tc n weder eene 
sitting gehouden, Zij  heeft talrijk e verklaringen van instemming ontvangen, 
die dool- een comité van redactie zullen worden samengevat 111 een over-
zich' hetwelk aan de constitueerende vergadering zal worden voorgelegd. 

e al niet, gelijk aanvankelijk was bepaald, reeds in September, maar 
eerst in October  worden gehouden. Zoodra de vereeniging alsdan is ge-
constitueerd /al er  worden overgegaan tr.t dc behandeling der vraag : t 
bet in het belang der e natie, deel te nemen aan de tentoonstel-
ling in het jaar  loco te Parijs; of moet het erop worden aangelegd om 
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nog vóór  in d eene groote nationale nijverheidstentoon-
stelling te houden? 

Op dv tentoonstelling te Gent is de gouden medaille voor  inzen-
dingen van Nederlanders toegekend aan y l.uyten. 

E . 
. Tot andere toelichting van het bericht omtrent een voor-

stel, ingediend aan den minister  van Waterstaat,  de uitvoering te 
verzekeren van de indijkin g en droogmaking van het e n 
de Goudzee, deelt de heer  Jl. e o. a. het volgende mede aan J)e 

k ben tot het aanbod om het vermelde ontwerp uit te voeren tegen 
een premie uit de schatkist van  per  drooggelegde, voor  bebouwing 
vatbare hek tare land, onder  inachtneming der  verkaveling die het ont-
werp omvat als minimum van grondslag tot verdeeling van den te ver-
krijgen grond, gemachtigd door een Vereeniging van kapitalisten, die 
qq. vertegenwoordigd wordt door  een in het buitenland wonenden Neder-
lander, bij  ons goed bekend en voorzitter  van een onzer  groote imlustiicele 
genootschappen, wiens naam aan de g is medegedeeld. e Ver-
eeniging waarborgt, op de genoemde voorwaarden, de plaatsing van het 
tot de onderneming gevorderde kapitaal, mits de kapitaalsmarkt haar 
tegenwoordig willig karakter  hebbe behouden op het tijdstip, waarop haar 
concessie definitief kan worden aanvaard. 

„Bi j  de indiening van dat aanbod heb ik betoogd, dat bedoeld ontwerp 
geen invloed oefent op omvangrijker  indijkingen in de Zuiderzee, die in 
de hand werkt en krachtig den weg kan bevorderen om tot uitvoering 
daarvan te komen.'' 

- Op  en  September  a. s., beide dagen des morgens tehaliUen, 
zal in de Sociëteit e Vereeniging*' alhier  de  vergadering van de 
Ver. van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland plaats hebben, 
blijkens de agenda zullen staatsexploitatie der telephonic, verwarming van 
spoorweg-compartimenten , de wet op den waarborg , de maatregelen tot 
verschaffing van goede en gezonde woningen aan arbeiders, binnenland-
sche scheepvaart, koolzuurfabrikage en nog andere onderwerpen worden 
besproken. Verder  vermeldt het programma een bezoek aan het Agneta 
Park en de Gist- en Spiritusfabriek te t en aan tie door  de Afd. 
's-Gravenhage georganiseerde photographie-tentoonstelling te Scbeveuingen. 

- Naar  men verneemt zullen den bekroonden op de Sporttentoon-
stelling te Scheveningen slechts bronzen medailles worden uitgereikt; op 
de diploma's zal de aard der  bekroning vermeld worden, en belang-
hebbenden kunnen in verband daarmede de medailles desverkiezende doen 
verzilveren of vergulden. 

. e hoogleeraar-directeur  van de e van beel-
dende n brengt ter  kennis van hen, die voor  deu cursus
tot de lessen wenschen te worden toegelaten, dat zij  zich persoonlijk 
moeten aanmelden in het Academiegebouw op  of  September a.s., 
of wel van hun voornemen daartoe behooren kennis te geven vóór of 
uiterlij k op eerstgemelden datum. 

l toelatings-examen zal aanvangen op g  September
des morgens te  uren, terwijl de lessen zullen beginnen op g

r  daaraanvolgende. 
< . e voorgestelde wijziging der verordening op het beheer 

der  drinkwaterleidingen, opgenomen in het nummer  van ó Augustus, bladz. 
 en  , werd jongstleden g door den Gemeenteraad 

behandeld. 1 >oor  verschillende leden werd erop gewezen dat aan den 
nieuw te benoemen adjunct-directeur  het wetenschappelijk onderzoek van 
het water, maar geen beheer  moet worden opgedragen, en dat hij  buiten 
het kader  van het personeel der  waterleiding moet staan. Op voorstel van 
een der  leden werden de beraadslagingen tot eene volgende zitting ver-
daagd. 

. e  algemeene vergadering van de j  tot 
bevordering der  bouwkunst zal alhier  gehouden worden op Zaterdags Sep-
tember. n die vergadering worden de preadviezen behandeld van bet 
bestuur  der j  over  de antwoorden, door  de afdeelingen gegeven 
op tie tien door  het bestuur  gestelde vragen en zal de arbeidsduur  van 
gezellen besproken «orden, naar  aanleiding van de motie, aangenomen 
op het Congres voor . Ook zal een voordracht over  scheids-
gerechten gehouden worden. 

. e tentoonstelling van gastoestelleu, in October  te houden, 
blijk t naar de vele aanvragen tot plaatsruimte een uitnemend succes te 
zullen hebben. 

e eerste firma's uit ons land en agenturen van buitenlandsche huizen 
zullen eraan deelnemen, zoodat de beschikbare ruimte van
geheel zal zijn ingenomen en van de overige localiteiten niets onbezet 
zal blijven. 

. e firma , Van llork &  Co., die de concessie heeft 
verkregen voor  aanleg van ecu telcphonische verbinding van lïreda met 
het intercommunaal telcplmonnei, wenscht ook de aanliggende plaatsen, 
Teteringen, Ginncken en l'iinsenhage, daarin op te nemen en heeft bij 
de betrokken gemeentebesturen reeds de noodige vergunning aangevraagd. 

. e gasfabriek zal van eigenaar  verwisselen, daar  de heer 
Snellebrand, directeur  tier  gasfabriek le , haar  verkocht heeft aau 
den heer  \V. Brinkman te , die zich hierterstede gaat vestigen. 

e gasprijs zal volgens loopemie geruchten van  tot  cent worden 
eruggebracht. 

— Aflevering 8 van  Natuur (uitgave van 
J. G. Broese te ) bevat: t paard van 
de woestijn (met fig.). — Over kunstmatige regen-
vorming (met /tg.). — y te Parijs (met 
fig.'.  - l zoogenaamd electrische meisje (met 
/ig.). — t geweer  van Giflard met vloeibaar 
koolzuur  (met fig.'. — e anti-septische eigen-
schap van cyaan-watersn ifzuur, door  A. G. Vorder-
man, inspect, burg. geneesk. dienst voor  Java en 

. lien benaderde constructie voor  een 
regelmatigen negenhoek {met fig.). - Orchideeën 
(met  Sterrenkundige opgaven. — e mede-
deeling. — Correspondentie. 

x . 
j . besluit is aan de heeren <'. lï. . V' 

Alpherts cu J. . Verbrngh, tijdelij k iu dienst 
gesteld als technisch ambtenaar  bij  het Technisch 
Bureau van het , van , de titel
verleend van ingenieur  bij  dat bureau. 

Bij  beschikking van tien . van Water-
staat enz. zijn met ingang van  Sept. a. s., bij 
den t bevorderd : tot opz. ie kl. 

. J. Weehuizen, thans opz.  kb; lot opz.
kl. J. . , thans opz.  kl.. en tot opz. 
 kl. . i». Weenink. thans opz. 4e kl. 
— j  beschikking van den . van . 

Zaken zijn benoemd voor  het tijdvak van  Sept. 1 
 tot en met  Aug.  tol adsistent i 

voor  graphostatiea en werktuig leer  aan de Poly- ; 
technische school te t 1'. . Verhoeckx, 
werkiuigkundig-ingenieiir  te , 
en voor  het tijdvak van  Oct.  tot en met | 
 Sept.  tot adsistent voor  werktuigbouw-

kunde aan de Polytechnische school te t 
N. C. . Verdam, aldaar. 

— t examen van opzichter  bij  den dienst 
van weg en werken bij  <le j  tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen Es met goed
gevolg afgelegd door dc heeren A. . F. C. 
Oostnieijer, E. T. Godefroy en A. , 
allen thans adspirant-opzichters bij  voornoemde 
maatschappij. 

— Aan den heer  G. J. , leeraar  in het 
handteekenen aan de gemeentelijke hoogere bur-
gerschool voor  jongens met vijf-jarigen cursus 

te t ten la 
verleent . 

is oji zijn verzoek  ontslag 

VAl'ANT E . 
u r aan de school voor  de l>ouw-

teekenkunde te Eindhoven. Sollicitanten moeten 
in het bezit zijn der  acte, l>edoeld bij  art.
lett. d der  wet m. o. 

. e e r a a r in wiskunde en 1 ij  n-
teekenen aan dc s hoogere burgerschool 
met driejarigen cursus te Winterswijk . Jaarwedde 
J'  zich aan te melden vóór  Sept, e. k. 
bij  den inspecteur  van het middelbaar  onderwijs 

. W. lï. J. van k te . 

. 
G. \V. VAN  &  C0.,  ver-

zenden franco, op aanvrage per postwissel: 
Gezegelde inschrijvingsbiljetten met couverten 

a ƒ 0.29 per  SE uk 
n volgens art. 11 der 

arbeidswet „  0.06 „  „ 
Verhunrbiljetten . . . . ,, 0.05 „  ,, 

. . . . „  0.65 „  10 stuks 
Begroot iugst aten - „  0.55 „  10 „ 

n vau onge-
lukken 0.17 „  5 „ 

, 
Photozin oog-rap e 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op rij n 
inrichtin g voor  Pbatallthagraphle, bijzonder 

geschikt voor  de reproductie vau , Tceke-
ntngea enz. van lilt . Architeeleu er. Bouwkun 
digeu; op die voor > voor  de 
reproductie van PUien eu Gravure», ook van 
Teekeningen voor  boekwerken enz. ten dienste var. 

. Uitgevers en op zijne tttrrè«t>  ae-lnrlrhtln g 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen niet proeveu van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Or. J . . 

Terstond gevraagd 
een uitstekend 

Bekendheid niet liet maken van bestekken 
en begrootingen strekt tot aanbeveling. 

Adres onder  letters li . F. aan liet llureati 
van dit blad. 

Aanbesteding. 
t 1 i G v.vx 

N N N T -
 zal np  ü September 

 des voormiddag! 10 ureu, iu ziju gewoon 
. te CATS , 

aanbesteden: 
Tot den aanleg van een zinkstok en 

het doen van g op 
den oeve van den . 

g ƒ13,340. 
Aanwijzing op g Augustus en -

derdag 1 September  is'.i-.'  telkens des vonrmid-
dags tusschen 10 CB 12 uur. 

Samenkomst iu bovci,gemeld vergaderlokaal, 
buitendien geschiedt gecu aauwijzing. 
Bestekken zijn tegen betaling van ƒ0.70 of 

overmaking vau ƒ0.72 van 24 Augustus 1892 af 
te bekomen hij  den Secretaris Ontvanger  te Coüjns-
phiat, ten wiens kantore de inschrijvingsbiljetten 
moeten worden ingeleverd op Zaterdag .1 Septem-
ber  1892. 

CATS, 18 Augustus 1892. 
Hei Bestuur der inaterkecrimj roornoemd, 

G. J. VAN , Voorzitter. 
. A, . ld. Secretaris-Ontvanger. 

e n -

Op  dm 12 September 1892 
namiddags tcu 1 : (Greenwivhtijd) zaliu het Centraal 
Personenstation te Amsterdam in het lokaal naast 
de wiichtkaiuei- :1de klasse [ingang vestihule) worden 
aanbesteed : 

Volgens bestek n°. 5:14. 
t maken van den w eu het 
maken, n en opstellen van den 
bovenbouw eene f van 
15.50 . middellijn met bijbehoo-

e n op het station*  empla-
cement , in twee . 

g w / 4210, boven-
bouw / 5550. 

t bestek is ad f 1.— per  exemplaar  ver-
krijgbaar  aau het Centraal Administratiegebouw 
der j  aan het k te Amsterdam 
bij  de Portier  ol op franco aanvraag met toezending 
vau hel bedrag aan het bureau Weg cu Werken 
kamer 1 >

e aanwijzing wordt gedaan als iu het bestek 
wordt vermeldt. 

e Admin is t ra teur . 

Openbare 

t cn < S vau 
 zijn voornemens op lHmsdag 

den 13 Ssfptmmber 189.6. des namiddags tc 
1 uur, ttu e aldaar  aan tc besteden: 

t N van eene
L aan de -
. 

Bestek voorwaarden eu teekening liggen op 
de gewone dagen en uren, ter  kennisneming op de 

 Secretarie eu iu het Ütads-Tinimerhuis 
te Botterdam, en ziju tevens voor  ƒ 1, - verkrijg-
baar  hij  Wed. P. VAN  CU ZOON, boek-
drukkers Houttuin u". 73. 

Nadere iuliehtiugeu ziju te bekomen aan gesneld 
Timmer/tuis e aanwijzing iu loco zal plaats heb-
ben op  deu (ï September 1892, des voor-
iniddags te U uren. 

c inschrijvingshiljetten moeten op den dag der 
aanbesteding vóór des namiddags ée'u uur  zijn inge-
leverd in eene daarvoor  aangewezen gesloten bus, 
geplaatst op de Geiiieente-Seerctarie, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

e n -
maatschappij. 

Op  den » September 1892, 
des namiddags tcu , ure iGnemcichtijd) zal 
in het Centraal Personeustation te Au.sil un.ui 
iu het lokaal naast dc wachtkamer  :1e klasse (ingang 
Yestibulcl worden aanbesteed: 

Volgeus bestek N«. 529. 
t maken van een gebonw ten Oosten 

van en aansluitende aan de stel-
plaats, een gebonw en een e 
ten westen van de -
plaats en n van de -

, alles met j behoo-
e , op het n van de 

n te . 
g / 203000. 

t bestek met fi  teekeuiligen is van deu 23n 
Augustus af ad ƒ3.— verkrijgbaar  aau het Cen-
traal Administratiegebouw der j  aau 
het k te , hij  deu 1'ortier, of 
op franco aanvraag met toezending vau hel bedrag 
aau het bureau Weg cu Werken, r  154. 

Üe tijd van aanwijzing is in het bestek vermeld, 
e Administrateur . 

Op Waterdag 10 September 1892, zul 
iles naniiddaïs 3 uur, in het S te 

, door het BESTUU  VAN  ttTNG 
nut  i.s

, worden 

aanbesteed: 
t onde i n van den Weg 
en de g van Abconde 
naa den Voetangel. 

liet bestek is op franco aanvraag ad /0.50 ver-
krijgbaar  bij  den f .  te 

T en op het Polderhuis te . 

liet ii  f stuur voornoemd, 
.1. A . VAX ,

. , Secretaris. 

e Notaris A . , te  zal op Vrij-
dag den 2 September f892, des middags te 
12 ure, ten verzoeke van den Fleer . B, -

e , wegens opltcfting der zaak,aau 
de magazijnen en het terrein iu de Weerdjesstraat 
bij  het  te , publiek il contant 

: 
 belangellke paettf N 
N en , N 

en , G O O T S T E E N E N , N -
, , - en 

 E  E N , N , 
, , -

, N E N , , 
eu hetgeen verder  ten verkoop zal wordeu aange-
boden. 

c gocdercil zijn te bezichtigen op den dag der 
verknoping vau des vooriniddags 8 tot 12 mtr. 

G O  EX i *S. 
n van Parket- en Wandtegeli. 

Vraag dessins enz. 

Straatweg. 
B G E  eu WET S van Vei n, 

zullen bij  enkele inschrijving op materdag den 
Se September 1898 des namiddags 12". ure 
iu het openbaar  aanbesteden : 

t maken van een g lang 
337.60 . 

t bestek ligt ter  inzage ter  Secretarie der 
Gemeente cn is tegen betaling vau ƒ0.25 aldaar 
verkrijgbaar . 

Aainvijziu» iu loco zal plaats bcbbrii op Woeus-
dag deu :il Augustus des u. in. leu 12'j  ure. 

Vuu, deu 18 Augustus 1892. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

VAN  . Burgemeester. 
J. A. JONGE , Weth. lo. Serretaris. 

te  nieuw Eaau, met groot W#- eu 
Hlonm-nachten cu  TE , 

i e eigenaar  Jr., . 

Aanbesteding. 
Op  n September 1892, de-

des namiddags tc 3 uren, zal in het Café . 
:  vv", op den Vijgendam, U:\Hswti\i.\y, 

door  de  tot lirphi-
tatie van Onroerende Goederen te Amsterdam, 
worden AANBESTEE  : 

t n van het l -
L N". 1, hoek , 

en het daa te  plaatse volgens de 
nieuwe n bonwen van een -

.lniet(le leverantie 
van alle materialen en arbeids-
loonen. 

liet llestek met 3 Teekeningen is ad ƒ 2.50 per 
stel vanaf 1 Sept. tc verkrijgen ter  Stoomdrukkerij 
van N eu , N.-Z. Voorburg-
wal No. 187, te Amsterdam. 

u ueeft d» liig.-Archilect A. . VAN 
. 

. 
Anti de e straat eu 

bnilen de C c l i t r r i r h e Poort to Vrn-
loo zijn Tencbillende  it

 T E . Adres hij  den 
hoer  VAN T tildt.nr . 

e Architect J. i 
up Zaïrrtiag 3 ft*pt. c. k. namens dcCwiJS-

i aldaar. 

aan te besteden: 
t bouwen van een L met e 

Lokalen en Annexen. 
Aanwijzing op Zaterdag -7 Aug. 's morgens

uur. 
Bestek en teekening liggen ter  inzin;e hij  .1. 

l iu 't Portuin aldaar, van af deu dag der 
aauwijziug. 

van Staal of van t worden sinds O onder 
'  garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 
| , Hemsrhrid. 

file:///iuoit.K
file:///Hswti/i./y
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 Hrl»*»nr*jk*  H*>»pa><*>  u *n Huhntr, 

« aortrrffrtllfi*-  y V;ui l>:iken eu vocht iitc iillimi . OnhrantShaezr. linnlhno 1, 
Vertejrenwourdiircr s vmir : . A . . JUY .V Co.,

de schoonste, beste en goedkoopste Verf voor 
Buiten- en Binnenmuren, is alleen verkrijgbaar  bij 

G. . S &  Co., A m s t e r d a m. 

Verfwaren, silicaat, enz enz. 

>-oo 
ace 

-
O 

~ W 
2 v o or  k e r k e n en p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n. 

Speciale g voo j 
) , , Stationsplein 17. gf 

n e g Sckeveniogen 1892. =5 
Artistieke uitvoering. Civiele piijxen. n vrage prospectus en prijscourant. 

e Fabriek v** 
A 8-, 

-

 mm 
voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, e m. 

d n N 

W e e g w e r k - t u i g e n . 

J . W . r - Gouda. 
Plafonds, Separatiemuren, Venttiatiekokers. 

Onbrandh'iar . . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

, half , zachte, 
uit de eeni(je iu die steensoort bestaande irnieven 
van E E Y . 

Eenige vertegenwoordiger  voor 
Nederland 

e du P r o s i ts 35. 

g legen . 
r  i nr  ichting. 

. , 
t d t ) 

BuNlrrwerkeii , , 
, , 

Vloertibben. enz. enx. 

t 40'2 

. 

s 

N 
Systeem " 

n met bet meeste sjcces geplaatst. 
Belangrijk e Prijsverlaging. 

n mij tegen ilrthln en icaa, ileloemr 
 grwaa irhiitrd.

~ J . P. JANSE, 
Alarnixstraat 504 

ATV l S U > A >f, 
levert alle , spreiaal 
Zwetdieh en Noordarh Graniet, nut. behakt, 
geprolilcerd en gtpolfllt roor  Gebouwen, 
Sluiswerken, Watèrkeer ingen, -
steenen, Voetstukken roor  standbeel-
den, Grafmonumenten. Grafsteenen, 
Gedenksteenen, Altaren . Naamplaten, 
etc. ete. 

£ nu Agent roor Nederland rn
V A N  &  eigenaan v;in 

 te . -
, . en

Steenhouwerijen, Zaag; eo Slijperijen, 
. 

welke reeds t:il vun (irnuicUverkcii hier  te kuidc 
O  iu

. &  J. , 

S EN l 
op de n Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekivond met 
.  4 (hoogste ouderscheiding). 

e Tuin en Zeepaard, 
Bickers traat 

E E A
van werken, in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aau voor  de 
leveringen van alle mogelijke ornamenten 
in lood, zink en koper  cn vooral «ok voor 

d werken uaar  iedere te geven 
teakeniag. 

Vegen betaliug van ƒ2.— zullen franco worden 
tucgezoudcu : 
le. Catalogus van ornamenten iu lood 

eu zink. 
2e. „  vuur  gesmeed-ijzeren trap-

balu-tera en balustera 
met zinken ornament. 

3e. „  „  voor  jalousiekappen. 
j  bestellingen van minstens ƒ30.  worden 

de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. T 

, . 
Opgericht 1856. 

Eeredlpletiia m f493. 

Overkappingen en Complete iïebonwen 
alvaniseerd . 

Calalounssen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
wol den verstrektdnordenGeneraal-Agent 
voor  Nederland en

T. G. T J r . Amsterdam. 

+W*

T A 
x i ^ - = S A., ^ 

r  F. W. VAN* T JGZ. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentiën : 

Uureau van  Opmerker, Van Speijkslaaat

Bureau der e van Architectura et Amicitia |. < . 
.  JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betredende, te adresseeren 
Vondelkade 1S5, te Amsterdam, 

en al, w*t tie Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American lintei, te Amsterdam. 

T ƒ  per  maanden uf wel, bij  vooi-dtbetaling er, 
franco toe/ending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Nederlandsch-

ë (de landen der  Postunie) ƒ  luiden bij  vooruitbetaling. 

A X ad  cent voor  eiken regel plaat-ruimte en
cent r  een beu ijsnommer, worden t«»t N'iijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Of-merker te 

 en bij  den t Jon. (".  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

c 972ste gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 7 September  a. s., des avonds S uren, in 

t Genootschapslokaal. 

Agenda : 

n van het . 
b. e van den heer  C. Th. Sparringa als ge- [ 

woon lid. 
c. Ballotage van den lieer . Sluijterman als gewoon 

lid . e heer  Sluijterman is door  het bestuur  voor-
loopig als zoodanig aangenomen. 1 

:/. Bijdrage van den heer  J. . , Eere-voor-
zitter  van het (Jenootschap. Onderwerp: „Over 

t — ambachten—onderwijs, en wijlen 
den r  J. A . . met 
5000 zijner  teekeningen toegelicht, 

c. , te geven door  den heer  \V. van 
:

Namens het , 
 le-Secretaris, 

C. \V. NinioiT . 

(A. et A.i . 
e Antwerpenaars hebben in den n tij d nog al 

van zich doen hooren. Spoedig in geestdrift voor  een 
goed denkbeeld en schuw van halfheid bij  de verwezen-
lijkin g ervan, hebben zij  met hun "  weder 
een artistiek feest gegeven , zooals sedert den intocht van 
Philips  in 1 549 — waarbij  volgens een outle beschrijving 

f 260,000 uitgegeven werd aan stellaadjes en waarbij 
de gruwelycken grooten reuse van den Aelstenaer 

Ter drukkeri j  der Vennootschap t Vaderland" 

Pieter  Coecke"  werd rondgeleid - niet meer  was
gezien. j  een nog vroegere gelegenheid was het
Quinten , die met 250 andere kunstenaars belast \ 
werd met de versiering der  stad voor  den luisterrijke n 
intocht van i V. Oude prenten geven een denkbeeld 
van de weelde, waarmee deze gebeurtenis werd gevierd.

1 t was in dezen tij d dat Antwerpen zich opwerkte j 
tot de eerste handelstad van het Westen, zeer  ten koste ' 

bt e van a ot Amiciti a stelt zich alleen t 

van e en Gent; welke steden voortdurend haren 
handel zagen inkrimpen. 

Oudtijd s was Antwerpen een klein plaatsje, tlat zich 
gaandeweg uitbreidde en door  zijn gunstige ligging 
telkens grootere beteekenis voor  den handel verkreeg. 

Volgens de Antwerpsche legende was de reus n 
Antigoon - ,,'n reus van vijftien elleboogsmaten lang"  — 
de stichter  dezer  stad of liever, de stichter  van een 
burcht aan de Schelde , van waaruit hij  eiken schipper, 
die de rivier  bevoer  , tot betaling van een schatting dwong. 
Eiken schipper, die deze willekeurige handeling trotseerde, 
werd de hand afgehouwen en in de Schelde geworpen. 
Vandaar  de naam . h Salvius , 
luitenant van Julius Ceasar, kwam en overwon den reus 
Antigoon, wien hij  tot straf voor  zijn euveldaden hand 
en hoofd afhieuw en in de Schelde wierp. 

liet wapen van Antwerpen bestaat uit een burcht met 
links en rechts handen, die als het ware daaruit ge-
worpen worden. 

Thans staat op het voorplein van het Stadhuis een 
schoone groep van Josef , de stichting van 
Antwerpen volgens de legende voorstellende: vrouwen-
figuren die uit het water  opstijgen, met het lij k va 11 den 
reus daarboven, bekroond door . een hand weg-
slingerende. 

n waarheid moet Antwerpen afgeleid worden van de 
woortlen  dat later

 en eindelijk Antwerpen geworden is 
Uit tie 10de eeuw dateert de z. g. burcht, waarvan 

thans nog een overblijfsel aanwezig is: het „Steen". 
m het Steen breidde zich tie oude stad uit, en 

hoewel reeds veel is moeten verdwijnen voor  de enorme 
werken tot Scheldeverbetering , kan men nog enkele oude 
gebouwen vinden in de smalle doolhofachtige straten, die 
op deze plaats tot de Schelde toegang geven. 

„E r zijn daar  straatjes", zegt Perk in zijn Wandelingen 
door  de provincie Antwerpen, „zoo nauw dat de zon 
o]) zijn best een uur  daags er  doordringt . Vele houten 
geveltjes boeien er  den blik onweerstaanbaar. e on-
aangenaam de geur  is, die u tegemoet stroomt uit de 
sombere , bekrompen winkeltjes , ge hebt daar  kijkje s , 
die gij  nooit vergeet. vooral als tie avondzon met haar 

lij k n inhoud vau stukken, t met de initialen A etA. 

s 
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onbeschrijflij k kleurenspel van licht en schaduw in de 
dwarssteegjes valt. En werpt ge een steelschen blik door 
de halfgeopende deuren in de lage voorhuizen, ge 
verplaatst u met uw verbeelding onwillekeurig een drietal 
eeuwen terug, toen Spaansche soldeniers zich er  met 
het bakspel vermaakten en de tinnen kroezen met bier 
goed lieten smaken." 

n dit gedeelte der  stad vinden we verschillende eeuwen 
vertegenwoordigd. Behalve het Steen, zien we er  het 
slachthuis, dan het stadhuis met de vele gildehuizen, 
die hier  een aaneengeschakelde reeks van interessante 
gebouwen vormen, die minstens even merkwaardig zijn 
als de bekende oude gebouwen op de t te Brussel, 
die mij  met hunne fantastische barokke vormen nooit 
zoo erg hebben kunnen bekoren. Eindelijk nog enkele 
specimens van houtarchitectuur, die gaandeweg ver-
dwijnen en plaats moeten maken voor  hechtere steenen 
gebouwen, waarvan dikwijl s het schoone ver  te zoeken 
is. Enkele houten huisjes, die nog in '85 en '86 aan den 
Scheldekant te vinden waren, zijn nu eveneens gesloopt. 

e reden dat zoo weinige dezer  gebouwtjes zijn 
overgebleven, moet niet alleen gezocht worden in hunne 
bouwvalligheid, want in steden als n zijn nog 
zeer  vele dergelijke constructies overgebleven, die nog 
jaren kunnen trotseeren en ook enkele dezer  huisjes te 
Antwerpen zien er  nog zeer  soliede uit. 

Echter  is Antwerpen eertijds menigmaal door  geweldige 
branden geteisterd geworden en zoo werd reeds in  546, 
na een brand , waarbij  in één straat meer  dan twinti g 
dezer  houten huizen in de vlammen opgingen , een verbod 
uitgevaardigd, dat de inwoners verplichtte in het vervolg 
steenen gebouwen te maken. 

(A. et A.) 
. 

Geachte Heer
n verband met de quaestie „10 uur  werken"  wenschte 

ik enkele mededeelingen aan uwe lezers te doen 
t de werkman zich niet hopeloos tot de architecten 

wendt, blijk t niet alleen uit het feit dat 't princiep: 
„beperkt e werktij d — minimum loon"  is toegepast bij 
twee bestekken, — het eene voor  een bouw werk aan de 
fabriek van den heer  Van n te 1 )elft, het andere 
voor  den bouw van de l voor  de Ver-
eeniging van Weldadigheid te Amsterdam, (') maar 
ook uit dc omstandigheid dat de architect de aangewezen 
persoon is om den bouwheer  op deze zaak attent te 
maken , en de voorwaarden van het bestek op te maken. 

c enkele voorbeelden, thans gegeven , zullen zeker 
door  andere corporatiën gevolgd worden: want vereeni-
gingen die bouwen met de penningen, door  velen bijeen-
gebracht, drijven gewoonlijk de spaarzaamheid niet zoo 
onredelijk ver  als vele particulieren. 

Samenwerking en overleg tusschen werklieden en archi-
tecten is in deze zaak zeer  noodig, cn zal tengevolge 
van de circulair e der  drie timmerlieden-vcreenigingcn ook 
wel tot stand komen. Waar vele aannemers minder 
genegen schijnen om mede te werken tot oplossing van 
dit moeilijk vraagstuk, daar  moeten architect en werk-
man samen zoeken naar  den vorm, die in de practij k 
op de eenvoudigste wijze de belangen van den werkman 
voldoende waarborgt. e daden, waarnaar  zoo vurig 
gewenscht wordt, zullen dan ook naar  ons vertrouwen 
al spoedig menigvuldiger  worden. 

d voor  de plaatsruimte, 
Uw. dw, dienaar 

j . C. 
ÏQ e Vereeniging"  nü.  van  Augustus 11. 

T VOO P T E 
ESSEN. 

Zondag heeft te Essen de plechtige onthulling plaats 
gehad van het gedenkteeken ter  eere van Alfred . 

s morgens te half 7, onder  heerlijk weder, stonden 
de beambten en werklieden rondom het monument ge-
schaard , toen de heer  F. A . p met echtgenoote, 
kinderen en verdere familie, benevens eenige gasten, 
op het terrein verschenen. Onmiddellij k daarop klonk 
in den stillen ochtend de muziek van het koraal: 

 den Hcirn, den machtigen  der  waarna 
de koorzang:  llimmel rühmen des Huigen
werd aangeheven. Vervolgens droegen de r 
beeldhouwers r  en s het monument over 
aan den voorzitter  der  commissie van oprichting, den 
hoofdopzichter , die in warme bewoordingen den 
overledene schetste als toonbeeld van de strengste plichts-
betrachting voor  zichzelf en anderen, toonbeeld van 
vlijt , kracht, moed, volharding en bescheidenheid, 
gepaard met den zin voor  al wat edel, schoon en goed 
is. Verder wees de spreker  op den tijd , waarin p 
de leiding van de toen nog kleine werkplaats zijns vaders 
op zich nam, en de reusachtige uitbreidin g die zij  daarna 
heeft verkregen, onder  medewerking van vele thans bij 
deze plechtigheid aanwezigen. waaronder  er  één was, 
die 54 jaar  geleden, aan de zijde van p en in 
vereeniging met slechts tien werklieden, den grond 
heeft helpen leggen tot het etablissement, waarbij  thans 
meer  dan 26,000 personen werkzaam zijn t ge-
meenschappelijk welzijn moet het doel van arbeid zijn; 
dan brengt arbeid zegen, dan is arbeid gebed", dit 
was het humaan beginsel, waarvan .Alfred p uit-
ging. Na dit te hebben aangetoond, richtt e de spreker 
de volgende woorden tot den heer  F. A . : 

„Al s gekozen vertegenwoordiger  uwer  onderhoorigen, 
en namens hen draag ik thans dit monument aan u, 
over  tot een blijvend aandenken aan uwen in God 
ontslapen vader. Neem het aan als een teeken van diep 
gevoelde dankbaarheid en vereering voor  den afgestor-
vene. e het een gedenkstuk zijn en blijven voor  de 
levende en nog komende geslachten, ten bewijze dat 
hij , die liefde zaait, ook liefde zal oogsten. Ontvang 
ons aller  hartelijkste wenschen voor  uw welzijn en. 
dat uwer  familie. e het door  u in den vollen geest 
uws vaders voortgezette werk bloeien en gedijen tot 
in de verste tijden. t geve God!" 

Toen viel het omhulsel en prijkt e het kunstwerk in. 
helderen zonneglans. p kwam met zijne beide kin-
deren er  naar  toe, die ieder  een krans aan den voet 
van het monument nederlegden, hetgeen vervolgens 
ook werd gedaan door  de commissiën uit de beambten, 
en de werklieden en ten slotte door  den geheimraad. 
Jencke namens de directie. 

t gedenkteeken rust op een voetstuk van rood gra-
niet in quadraatvorm, waarop zich de onderbouw van. 
grauw gepolijst graniet trapsgewijze verheft. e hoofd-
figuur  is het levensgroote standbeeld van Alfred p , 
voorgesteld met de linker  hand in de zijde, de rechter-
hand rustende op een gietvorm. s zijn twee 
z ij  figuren : de eene het symbool der  humaniteit, de 
andere dat van arbeid. n het eerstgenoemde wordt de 
vaderlijk e zorg van p voor  zijne werklieden gehul-
digd door  eene zittende vrouwengestalte, nederziendeop 
het naast haar  staande kind (weduwe van een werkman, 
met haar  kind); in het andere wordt de arbeid uitge-
druk t door  verscheidene werkstukken, in het midden 
daarvan een forsche smid, met een hamer in de rechter-
hand , terwij l de linkerhand rust op een spoorschijfrad. 
cn de rechtervoet op een liggend kanon. j  beide figu-
ren , humaniteit en arbeid, prijke n ter  ornementatic ver--
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scheidene daarop verder  toepasselijke zinnebeelden. Aan 
de voorzijde van het postament leest men : ., Alfied k'ru/</> 
1812—1887", daaronder  op het plint :  Zweet der 
Albeit soil das Gemcimoohl sein" ; aan de achterzijde : 
„Gcïoidmet von den Angchörigen seiner Werhe." Een sier-
lij k hek omringt het monument. 

Toen de kransen bij  het voetstuk waren ncdergelegd 
en er  andermaal een koorzang was aangeheven, vertolkte 
de opzichter r  de gevoelens der  werklieden jegens 
den tegenwoordigen patroon, gaf hem de verzekering 
van aller  liefde en trouw, onder  betuiging: „A l mogen 
r  ook stormen opkomen en kwade dagen aanbreken, 

wij  staan trouw en vast u en uw huis ter  zijde." 
e heer p drukt e hem de hand, en nadat ver-

volgens de tonen eener  hymne over  liet terrein hadden 
weergalmd, nam hij  zelf het woord. j  begon met 
eene innige dankbetuiging voor  de eer, hier  door 
werklieden en beambten aan de nagedachtenis zijns 
vaders bewezen. t monument"  — zoo voegde hij 
er  bij  — „zoo machtig uit steen en metaal als het 
daar  staat, zal eenmaal in den eeuwigen kamp met de 
natuurmachten bezwijken en vergaan; maar  onvergan-
kelij k is het monument, hetwelk gij  voor  uzelven door 
deze zeldzame betooning van trouw cn gehechtheid 
hebt opgericht; want dat zal blijven in de geschiedenis 
onzes vaderlands en voor  de latere geslachten een 
heerlijk getuigenis opleveren van de innig hartelijk e be-
trekkin g tusschen werkgever  en werknemer. Verheven 
voorbeelden veredelen den mensch en strekken tot 
aansporing ten goede, en zoo moge ook dit gedenk-
teeken krachtig bijdragen om in kleinere en grootere 
kringen bij  werknemers en werkgevers het gevoel van 
wederzijdsche achting en van hun gemeenschappelijken 
band te verhoogen cn te bevestigen." 

Tevens verklaarde hij  van deze gelegenheid gebruik 
e maken tot de mededeeling, dat er  nu een denkbeeld 

zal worden verwezenlijkt, hetwelk zijn vader  in overweging 
had genomen en dat thans gerijpt is tot een vast plan 
Er zal namelijk aan alle invalide geworden werklieden 

n aangename levensavond worden bereid. Op een 
daartoe aangekocht terrein zullen voor  zijne particulier e 
rekening woonhuisjes worden gebouwd, bij  ieder  huisje 
zal een tuintj e worden aangelegd, en dan zullen niet 
slechts invalide geworden werklieden, maar  ook we-
duwen van werklieden ieder  zulk een huisje levenslang 
in vri j  gebruik verkrijgen. Werklieden, die wegens ziekte-
of andere redenen tijdelij k of op den duur  geen huis-
houding meer  kunnen voeren, zullen verpleging en ver-
zorging vinden in een daartoe bestemd gebouw, gelegen 
op een terrein, hetwelk den naam van Altenhof zal 
dragen. Er  zullen nu vooreerst honderd huizen worden 
gebouwd en aan de waardigste en meest bejaarde werk-
lieden worden toegekend door eene commissie, die ge-
deeltelijk uit werklieden zal bestaan. 

Nadat deze bekendmaking met daverende toejuiching 
was begroet, werd met het koraal Nun danket alle Gott 
de plechtigheid gesloten. a defileerden de werk-
lieden voorbij  het monument, en naar  de beschrijving 
der feestelijke handeling moet dit een treffend schouw-
spel hebben opgeleverd. Aan allen heeft de heer p 
een gedenkpenning doen uitreiken. s middags volgde 
er  eene feestelijke bijeenkomst in den stadstuin. 

, S F VOO
. 

Professor . h schrijft aan de
eeitung omtrent dit stookmatcriaal het volgende: 

e vele mededeelingen in de dagbladen over  de 
jongste boschbranden, die toe te schrijven zijn aan de 
vonken, door  locomotieven uitgeworpen, geven mij 

nogmaals aanleiding de vraag aan de orde te stellen of 
de tij d niet gekomen is om in plaats van steenkool, 
cokes als brandstof voor  locomotieven te gebruiken. 
n de eerste jaren van het spoorwezen werd slechts 
met cokes gestookt; elke maatschappij  had hare cokes-
stokerij. n die dagen was de vrees voor  boschbrand 
zoo groot. dat de spoorwegmaatschappijen het in haar 
eigen belang achtten van dit stookmatcriaal gebruik te 
maken. r  werd men minder  vreesachtig, daar  men 
begreep dat het gevaar  voor  boschbrand minder  groot 
was dan ondersteld werd. 

„Than s is echter  het stoken met cokes op geheel 
andere gronden aan te bevelen. r  die reist, onder-
vindt de onaangename gevolgen van het uitwerpen van 
roet door  de machine. Wel is het stof, dat onvermijdelij k 
aan het reizen verbonden is, voor  een goed deel toe 
te schrijven aan de bedding der  spoorlijn, maar  dat 
de locomotief grootendeels de schuld draagt blijkt , wan-
neer  de baan vochtig of met sneeuw bedekt is. 

„Behalve de reizigers worden ook de waggons zoowel 
in- als uitwendig vuil en het reinhouden daarvan zal 
minder  kosten wanneer  de oorzaak der  bevuiling ver-
dwijn t of althans tot een minimum teruggebracht wordt. 

„Werktuigkundige n en specialiteiten in locomotiefbouw 
hebben mij  de verzekering gegeven, dat onze tegen-
woordige locomotieven zeer  goed met cokes gestookt 
kunnen worden, wat dan trouwens ook reeds bij  eenige 
maatschappijen geschiedt. Alleen de machinisten ver-
zetten zich ertegen, omdat het onderhoud van het vuur 
en het schoonhouden der  roosters wat meer  opmerk-
zaamheid vereischen, 

n zou dus alleen het verschil der  meerdere kosten 
tusschen steenkolen en cokes tegen het stoken met deze 
laatste kunnen aanvoeren, maar  dit verschil is zoo gering, 
dat het niet noemenswaard is en men zich verwonderen 
moet dat de maatschappijen, althans voor  sneltreinen, niet 
reeds sedert lang met cokes stoken. Tegenwoordig be-
hoeft de fabrikage van cokes niet door  de spoorweg-
ondernemingen zelve te geschieden, maar  men zou deze 
in de nabijheid der  mijnen kunnen ondernemen. Een 
nieuwe industrie, het verwerken der  teerproducten, zou 
hierdoor  ontstaan. e vrachtkosten der  brandstof van 
de mijnen naar  de verschillende verkeers-centra zouden 
niet onbelangrijk verminderen, omdat door  het minder 
gewicht der  cokes de kolenwagens naar  verhouding meer 
brandstof zullen kunnen vervoeren dan tot dusver." 

 V A N S 
T E N ,

EN . 
n het voorgaande nommer werd mededeeling gedaan 

van de prijzen en premiën, toegekend door  de jur y 
voor  den wedstrijd van schilders (geen patroons zijnde) 
uit de provinciën Groningen, Friesland en . t 
rapport van deze jury , bestaande uit de heeren W. _ 
Walraven Sr., Amsterdam; P. Van , ; 
J. v. d. Zee, Sneek; W. . Voogt, Assen, en . 

h , Groningen , luidt als volgt: 
Aau de Commissie der lluisschildersvcrccnigiHg 

 cn Nut". 
e jury , voor  dezen wedstrijd door  uwe vergadering 

benoemd, heeft hare taak met de grootste zorg nagezien 
en herzien. e werkstukken, ingezonden door  werklieden 
of leerlingen van het schildersvak, wekten onze tevreden-
heid, omdat zij  getuigden van ijver , het streven naar 
bekwaamheid en het zoeken naar  den weg der  volmaking, 
welke tot veredeling leidt. 

t is een goede leerschool, elkander  het gemaakte 
te laten zien en de gebreken aan te wijzen, opdat, 
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wanneer  men weder  te zanten exposeert, vordering in 
het werk is waar  te nemen. 

Wij  kunnen beginnen met de afdeeling A , hout-
schilderen. t eikenhout is zeer  gebrekkig uitgevoerd, 
palissander  is iets beter, Amerikaansch notenhout wijk t 
af van de natuur  en kleur. e is bij  alle inzenders 
nog het beste, maar  wij  kunnen de werklieden er  niet 
genoeg op wijzen het hout stiller  en strakker  te schil-
deren, en vooral naar  goede houtsoorten te werken. n 
deze afdeeling is de prij s toegekend aan 1). a 
van Groningen, de premie aan . Bossina . te Uskwerd, 
en aan J. v. d. e te Jelsuiii een eervolle vermelding. 

Afdeeling 15, marmernabootsing, bezit veel goeds en 
indien de werkman in liet bezit kan komen van natttur -
stalen, is het hem zeer  aan te bevelen, de kleuren en 
bewerking te zoeken naar  de natuur; zij  is de beste 
leermeesteres, the de leiddraad is voor  iederen schilder. 

n deze afdeeling is eene inzending, die beantwoordt 
aan het doel, het is het roode graniet. n afdeeling B 
is aan . a van Groningen de prijs , de premie 
aan . 11. van der e van 't Waar toegekend; 
geen eervolle vermelding kon in deze afdeeling uitgereikt 
worden. 

Afdeeling C, letterschilder/en, is naar  onze bevin-
ding niet sterk vertegenwoordigd, maar hetgeen tentoon-
gesteld is, is vri j  goed te noemen, waarom wij  in afdee-
ling C, aan . . s van Groningen den prij s 
toekennen, aan  Sennema van Groningen de premie-
en eene eervolle vermelding aan A . Smit Jr., van (ironingen. 

Afdeeling , plafondbeschildering. n deze afdeeling 
heeft de jur y de meeste moeilijkheden gehad, en naar 
bevinding het een na het ander  weer  bekeken.  )rie in-
zenders hebben zich doen kennen aan goede werkstukken. 
Van den eerste, s ()fkes van (ironingen, isdeteekening 
van goede en nette uitvoering; wat tie kleur  betreft, deze-
is kil en onaangenaam van toon. t tweede werkstuk, 
van . Schut van , is zeer  goed uitgevoerd. j 
heeft zijn werkstuk echter  meer  een aanzien gegeven van 
monsters, dan van een geheel; in detail is elk ornement 
net uitgewerkt en goed van toon, maar  als geheel niet te 
prijzen, tiaar  het eene het andere scheidt en geen hulp 
tot geheele samenstelling aanwezig is. e derde, . Nien-
huis van Groningen , daarentegen . heeft als geheel den 
besten samengang van kleur  gehouden, de uitvoering 
van zijn werk getuigt ook van een strakke hand. Na veel 
zien en herzien heelt de jur y bij  stemming den prij s 
toegekend aan . Nienhuis, daarna bij  loting de premie 
aan s Ofkes, en eene eervolle vermelding aan . Schut. 
Wij  kunnen niet anders zeggen, dan dat de jur y zeer 
bevredigd was over  al de drie inzendingen, en raden 
de inzenders bepaald aan op dien weg voort te gaan , 
hunne kleuren wat liever  en molliger  te kiezen en de 
harmonie van kleur  niet te vergeten. 

Afdeeling , wanddecoratiën. r  zou veel te-
zeggen zijn ; het gevoel van kleur  vraagt nog verbete-
ring , dat gemakkelijk verkregen zal worden door  meer 
studie, door  zware lijnen te vermijden en het geheel een 
liever  aanzien te geven. Aan G. s van (ironin-
gen is toegekend de prijs , omdat het geheel zich gezond 
voordoet in kleur  en teekening. r  stemming werd 
beslist tusschen twee andere in aanmerking komende 
werkstukken, waardoor  de premie werd toegekend aan 
. Nienhuis van Groningen en een eervolle vermelding 

aan J. W . de Vries te (ironingen. 

W. 1.. , Seri: 

school voor  teekenonderwijs te Amsterdam, de betrek-
king van teekenonderwijzer  aan de hoogere burgerschool 
te n aanvaardde. 

n alle stilte hadden zijne talrijk e vrienden en ver-
eerders het plan beraamd , den datum, waarop -
boer  zou kunnen terugzien op een kwart eeuw van 
vruchtbaren en onverpoosden arbeid, niet onopgemerkt 
voorbij  te laten gaan, en de tenuitvoerlegging aan een 
comité uit hun midden opgedragen. 

Zoo geschiedde het dan, dat de jubilari s jl . , 
toen hij  zich van de normaalschool achter  het -
museum huiswaarts wilde begeven, in dat voornemen 
gestuit en naar eene der  bovenzalen van het gebouw 
werd geleid, w aar zich een aantal ambtgenooten en 
vrienden verzameld bad. 

Uit aller  naam sprak de heer . A . C. r  den 
jubilari s toe, wenschte hem geluk en herinnerde in> 
geestige woorden aan het vele, dat n boer  ge-
durende 25 jaren zijner  veelomvattende werkzaamheid 
heeft tot stand gebracht; aan de geschriften , het teeken-
onderwijs en de beeldende kunsten in het algemeen 
betreffende, die van zijne hand verschenen; aan de-
werkkracht , die hij  ontwikkelde in den zomer van 1890, 
toen hij  de leiding op zich nam van de voorlichting 
der  onderwijzers in den lande, die na de invoering der 
wet, waarbij  het teekenen als verplicht leervak in het 
programma van het lager  onderwijs werd opgenomen, 
tot het geven van dat onderwijs voorlichting behoefden. 

Op zulke hulde niet voorbereid, dankte , 
getroffen. r  er  was meer. n bood hem eene rijk e 
verzameling aquarellen, teekeningen en schetsen aan, en-
in zoo grooten gecale waren het comité de bijdragen 
toegevloeid — ook van over  de grenzen - - dat de ver-
zameling tot twee dikke portefeuilles aangroeide. n 
der  vrienden had daaraan eene opdracht in watervèrf-
teekening toegevoegd. (Hól.) 

 V A X W. B. G. . 
n eersten September  was het 25 jaar  geleden, dat 

de heer  W. li. G. , directeur  der  normaal-

N N
. 

n ile algemeene vergadering van de Vereeniging 
tot Bevordering van Fabrieks- en d 
in Nederland werden door  den heer  S. . van Wijck , 
uit , namens tie afdeeling Wageningen tie vraag 
behandeld: 

 het met het 00» op het turfverbruik zoowel voor 
„handstof als voor turfstrooisel in Xedeiland niet wen-
„schelijk, dat er veebetering koine iu de watencegeu in 
„de noordelijke provinciën.'" 

Zooals bekend — zeide spreker  — wordt de lange 
tur f hoofdzakelijk gebruikt als brandstof voor  de steenen, 
en mag het eene vraag van algemeen belang geacht 
worden, of deze brandstof, welke voor  het grootste 
gedeelte in de noordelijke provinciën wordt geproduceerd, 
niet voor  een goedkooperen prij s van daar  onder  het 
bereik der  afnemers kan worden gebracht, op eene 
wijze waardoor  niet slechts de consumenten, maar  ook 
de producenten, de verveners, zouden worden gebaat. 

e turf uit de noordelijke provinciën, want de tur f 
welke uit de 1'eelstreken in g wordt aangevoerd, 
is niet onderhevig aan dezelfde bezwaren als gelden 
voor  het transport uit het Noorden. e kostende prij s 
toch der  tur f is op de plaatsen van verbruik in tweeën 
te splitsen, en wel: 

1". de inkoop in de veenderijen; 
2". de scheepsvracht. 
Aan het eerste onderdeel valt natuurlij k niet te tornen: 

het wordt evenals alle handelsartikelen beheerscht door 
vraag en aanbod. r  wat het tweede onderdeel, de 
scheepsvracht betreft, hierbij  springt het zeer  in het oog,, 
dat terwij l voor  de turf uit de Peel ongeveer  5 cent per 

ton , dat is per  dubbel hectoliter, vracht wordt betaald , 
de aanvoerkosten uit het Noorden meer  dan de helft 
duurder  zijn, terwij l de afstand tusschen het noordenen 
het zuiden eenerzijds en de plaatsen van verbruik ander-
zijds vrijwel dezelfde is. 

Waaraan dan moet het worden toegeschreven, dat in 
den vrachtprij s zulk een enorm verschil bestaat? Voor-
eerst aan de zooveel duurdere sluis- en kanaal gelden op 
de waterwegen in (ironingen, Friesland, e en 
Overijsel, maar  ten anderen en vooral daaraan, dat de 
vaart in het noorden slechts voor  schepen van zeer 
beperkte capaciteit mogelijk is. 

e Peel is door  de Zuid-Willemsvaart bereikbaar  met 
schepen van 160 rijnl . voet lang en 25 voet breed, 
terwij l de , de venen van Nieuw-Amstcrdam, 
 loogeveen en (ironingen slechts kunnen bereikt worden 

met schepen van 85 voet lengte en 18 voet breedte. 
Vandaar  dat de turfschepen uit het Noorden slechts 
hoogstens ongeveer  1800 ton kunnen aanbrengen, terwij l 
de aanvoer  uit g kan geschieden in schepen 
ladende 7000 ton. 

n dat verschil moet, in de eerste plaats de reden 
worden gezocht van het zoo beduidend verschil in 
scheepsvracht. 

Een schip toch, dat circa 6000 ton tur f uit de Peel 
aanvoert, is met geen noemenswaardig onderscheid van 
arbeidskrachten naar  de hoofdrivieren te brengen , als een 
schip uit , dat slechts 1500 ton laadt. t eerste 
zal, gerekend tegen de normale vracht van j cent per 
ton, 6000 v 5 cent of ƒ300 bevrachten, terwij l het 
laatste, gerekend tegen 1 2 cent per  ton vracht, zich met 
1500 x 12 cent of ƒ180 moet tevreden stellen, en de 
afstand, welken de schepen hebben af te leggen is vri j 
wel gelijk. t tli t verschil, gerekend over  het geheele 
turfverbruik , nog al beduidend is, en het wel de moeite 
waard schijnt daarop de aandacht der  bevoegde autori-
teiten te vestigen , zal het best blijken , als men een blik 
slaat op het turfverbrui k aan de steenfabrieken. 

Naar eene matige becijfering, gebaseerd op de statis-
tische opgaven van de Vereeniging van Nederlandsche 
Steenfabrikanten, worden jaarlijk s 700 millioen steenen 
gebakken met tur f uit het Noorden aangevoerd. e 
700 millioen steenen vereischen een brandstof van 7 millioen 
ton turf , waarop bij  verbeterde waterwegen, - gelijk-
staande aan die welke de gemeenschap met de Peel onder-
houden , een reductie van 6 cent per  ton vracht of 
/ 420,coo 's jaars mogelijk is. n dit geldt nu nog 
maar  van de besparing der  tur f welke aan de steenfa-
brieken gebrand wordt. Slechts in het voorbijgaan kan 
spreker  gewagen van het onberekenbare voordeel, dat 
landbouw en fabriekswezen in het Noorden zouden 
ondervinden, indien de vaart met groote schepen door 
verruimin g van sluizen en kanalen mogelijk werd gemaakt. 

Zeker  zal men niet van spreker  vragen, dat hij  een 
uitvoerig schema overlegge hoe en op welke doelmatigste 
wijze de verbeteringen dienen te worden aangebracht. 
Slechts een grondig onderzoek van bevoegde mannen 
kan hierover  licht verspreiden. r  wanneer  hij  bedenkt 
dat tegenwoordig van zoovele verschillende zijden stem-
men opgaan — nu laatstelijk nog door  de Vereeniging 
tot behartiging der  stoomvaartbelangen in Nederland 
en de schippersvereeniging Schuttcvacr, om de tollen 
op onze waterwegen af te schaffen; 

dat zooveel schatten zijn ten koste gelegd voor  de 
vaarwaters naar  onze groote handelssteden; 

dat daarenboven het vraagstuk der  binnenscheepvaart 
de belangstelling van alle naburige landen gaande houdt, 
en op het laatste internationale scheepvaartcongres te 

, waar  ons land o. a. door  den ingenieur  van 
den waterstaat Conrad werd vertegenwoordigd , de vol-

gende besluiten met algemeene stemmen zijn aangenomen : 
i e . Wegens goedkoope constructie en geringe kosten 

van onderhoud vormen waterwegen een middel, dat 
vervoer  van groote vrachten tegen lage prijzen moge-
lij k maakt. 

2'. t het oog op goetlkoope doorvrachttarieven is 
 een stelsel met uniforme breedte en diepte wenschelijk. 

3e. Onder  zekere omstandigheden is concurrentie tus-
schen spoorwegen en kanalen wenschelijk. Tevens echter 
zijn kanalen niet nadeelig voor  spoorwegen, en zij  ver-
vullen eerder  de plaats van feedeis en supplementen. 

4«. e groote waarde van waterwegen rechtvaardigt 
regeeringssteun bij  bouw en onderhoud en aanmoediging 
van doorvrachten (trough tra/tic) tegen lage tarieven. 

5e. < )mdat kanalen eene zeer  op prij s te stellen 
bijvoeging van het spoorwegnet zijn, zoude regeerings-
subsidie in d te rechtvaardigen zijn. 

Wanneer  spreker  dit alles in aanmerking neemt en 
daarbij  bedenkt, dat Nederland het land der  waterwegen 
bij  uitnemendheid mag genoemd worden en het vervoer 
te water  in ons land een veel ruimere plaats inneemt dan 
het vervoer  langs de spoorwegen, dan meent hij  dat het 
hoog tij d wordt, dat onze regeering aan haar  eminenten 
staf „d e Waterstaat"  het mandaat opdragc om middelen 
te beramen, ten einde tie waterwegen in de noordelijke 
provinciën goedkooper  en ruimer  te maken, al zou het 
ook maar  alleen zijn om onze nationale brandstof, 
„d e tun" , op eene goedkoopere wijze onder  het bereik 
van verbruiker s te brengen. Ons land, zoo arm aan 
steenkolen en op het gebied dezer  brandstof zoo ten 
eenenmale van den vreemde afhankelijk , zal daardoor 
naar  sprekers overtuiging eene machtige hulpbron in 
eigen boezem ontwikkelen en op die wijze de kracht, 
het weerstandsvermogen en tie algemeene welvaart van 
het Nederlandsche volk in hooge mate bevorderen. 

e heer  Bik n ) wijst, naar  aanleiding van 
de adressen der  Vereeniging van stoomvaartbelangen, 
op de noodzakelijkheid om het verband in het oog te 
houden tusschen de spoorwegexploitatie en tie binnen-
landsche scheepvaart, ten einde de onedele concurrentie 
te breidelen, waaraan men den naam van „restitutie -
stelsel"  heeft gegeven. t punt behoort in het door  de 
commissie aangegeven werkplan te worden opgenomen. 

e Voorzitter  verklaarde zich namens het hoofdbestuur 
bereid mede te werken tot het doen samenstellen van 
de verlangde meer  uitgebreide commissie. h wat het 
tweede punt betreft, er  bestaat nog geen wetsontwerp. 

n zou zich dus dienen te bepalen, zich in meer 
algemeenen zin tot de regeering te wenden in het belang 
van afschaffing van tol- en sluisgelden. 

n dien geest wordt bij  acclamatie besloten. 

l'll i Ï l i : TE . 
e jury heeft na eene tweedaagsche beraadslaging tie- volgende onder-

scheidingen toegekend : 
A in a t e u r - p h o t o g r a p h i e. 

Eere-diploma, Amateur-photographen-vcreeniging, . 
Yerg.-zilv. ined., . . . (luy de Coral, Amsterdam. 
Zilveren medaille. . , Amsterdam; li . J. Engelberts en 
. J. Stokvis, heiden Arnhem; E. T. van de Wacreld, t treeht; S. Schutte, 

r  ; 1.. J. Smit, . 
Bronzen medaille: . t'. J. , ]>en ; ltarones.se A. van 

(ioltstein; id.: 11. < iroote, Amsterdam; . llungehnan, l'treeht; . . 
, Amsterdam. 

Eervolle vermelding: J, . Jnrriaanse, ; W. Toussaint, 
Amsterdam; <1. S. de Veer, Arnhem ; . , ; 
J. n en . . de y Jr., . 
V a k-p h o t ogr aphen (en aanverwante k u n s t n ij  v e r li e i d). 

Eere-diploma : Enuik en llinger, , j  voor  photolitho-
graphies en photo/incographie (procédé inr. E. J. AsserJ Amsterdam ; 
(lebr. van den Braak, n . 

Verguld-zilveren medaille; C. E. , . 
Zilveren medaille: . de , Adolphp /.immerinans, J. Wollrabe, 
n . 
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 medaille: Joh. . van der , Amsterdam; E.
g en V. , . 

l le vermelding: J >eutn,ann en Zonen, Amsterdam; Visser  van 
Weeren, P, , 11. 1-. t lelriuhs, Oen ; i e lïraml, 

; . van Elfrinkhoflf , Amsterdam. 
Bestuursprijzen: . Turksche regeering ('onderscheidingsdiplumai, 

1 oman en <'<>., Amsterdam (onderseheidingsdiploma), l.éon , 
Ant\\er|ien(eervidleverineldingi, 11. <ïroote, m (eervidlevermelding). 

r  de jury is nog eene zilveren medaille uitgeloofd  vak-photo-
graphie en aanverwante vakken. Ook door  de afdeeling V< ïraveiihage 
van de Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheitl 
werd aan de vroeger  uitgeloolde bekroningen eene verguld-zilveren 
medaille voor  vak-photographie toegevoegd, terwijl het bestuur  dier 
afdeeling nog eene zilveren medaille daarbij  voegde. 

Nog werd door  den heer  (». J. s bij  zijne vroeger  uitgeloofde 
eene tweetle zilveren medaille voor  aniateiir-pbotograpbie ter  beschikking 
gesteld. 

e jury was met het gehalte en de uitvoering van het tentoongestelde 
zeer  ingenomen. 

E . 
— h Alt, de bekende < lostenrijksche aquarellist, vierde zijn Son 

verjaardag en bij  die gelegenheid werd te Weenen in het s 
een tentoonstelling van ruim 500 zijner  werken geopend. e oudste waren 
van het jaar  1X20. 

— Te e zal een gedenkteeken verrijzen voor  den Vlaani-
schen dichter  Van . Twee jonge kunstenaars van Brussel, de heer 

e Vreese, beeldhouwer, en , architect, zullen het beeld maken. 

E . 
\s-11 . n het koninklij k kabinet van schilderijen is als nieuwe 

aanwinst tentoongesteld] een binnenhuisje met twee figuren, van eenen 
onbekenden meester  uit de e school van omstreeks

n staande man biedt aan een zittend, naaiend meisje geld aan. Zij 
schijnt dit aanbod in den wind te slaan en werkt zonder  op te kijken voort, 
waarbij  eene uitdrukkin g van onwil zich op haar  gelaat vertoont; een 
lampje verspreidt het noodige licht. e tot dusver  onbekende schilder  van 
dit tafereeltje moet, blijkens zijn werk, tot de uitmuntende meesters van zijnen 
tijd worden gerekend. 

— n (Zaterdag j September) houdt de Vereeniging van Burgerlijk e 
s in de tuinzaal van hel h s alhier  haar 

algemeene zomervergadering. 
Na de behandeling van de gewone huishou*lelijke zaken zal de benoeming 

plaats hebben van een secretaris, in de plaats van den heer  ('. , waar-
voor  door  het bestuur  in alphabetische rangorde worden voorgedragen de 
heeren . . Asser  en J. A. , en voorts de benoeming van twee bestuurs-
leden ter  vervanging van de periodieke aftredende leden, de heeren ]. . 
Evers en A. g . 

a komen in l>ehandeling: 
1°. Een voorstel van het bestuur  tot bet zenden van een adres aan den 

r  van e Zaken betreffende het oprichten van een 
n \<>ur  bouwmaterialen. 

2°. n voorstel uan bel bestuur  naar  aanleiding van een door  de com-
missie voor  het technisch onderwijs aangevraagd crediel. 

3". Een mededeeling van een schrijven der g ..Burger-
plicht"  te Amsterdam, omtrent het vraagstuk vau de droogmaking van 
de Zuiderzee en behandeling van hel preadvies van het bestuur  tot het 
inzenden van een adres aan dc g lot instelling van een Staats-
commissie. t preadvies zal door  het bestuurslid J. . leiders nader 
worden toegelicht. 

— r  de g is onlangs aan den Bezuidenhoutscheti weg 
alhier  aangekocht het terrein van hel vroegere panorama gebouw 14180 j 
voor  /'  2S,ooo buiten de kosten. t terrein is bestemd voor  een nieuw 
archief-gebouw, waarin de n van vóór en nü S1 j uit dat 
gebouw op het 1'lein cn uil de verschillende departementen zullen worden 
overgebracht.  leze minister  ie*  cle departementen erlangen daardoor  meerdere 
lokaalruimte voor  den gewonen dienst, terwijl hel plan bestaat, om, 
tijdens e verUmwing van het t van Binnenlandsche Zaken, 
het tegenwoordige archiefgebouw op het 1'lein voor  tijdelijk e huisvesting 
van de ambtenaren van dat departement te bezigen. t nieuwe gebouw 
aan den Bezuiilcnhoutschen weg /.al 24,000 meter  tegen > meter 
planklengte aanbieden, welke ruimte later  tul ,000 meter  zal kunnen 
worden uitgebreid. e kosten zijn, met inbegrip van het voorgebouw, 
bestemd voor  bureelen en hel publiek, op ƒ 550,000 begroot, /.uotlat tic 
totak uitgave voor  gebouw met terrein ongeveer  J' 5X0,000 zal bedragen. 

— e arbeidsraad, die g S Sept. hier  weder  een vergadering 
zal houden, verzoekt ons het volgende op tc nemen : 

Naai aanleiding van verschillende klachten over  te lage loonen in de 
bouwvakken te dezer  stede, meent de arbeidsraad nog eens heeren archi-
tecten en werkbazen te moeien herinneren, dat ongeveer twee jaren geleden 
in een druk bezochte vergadering van patroons en verdere belanghebbenden 
besloten is, te trachten 't normaal loon van een bekwaam ambachtsman 
te brengen op 20 ets. per  uur. 

Al moet nu met waardeering erkend worden, dat een groot aantal 
werkbazen spoedig aan die roepstem gehoor  gaf — al is't een verblijdend 
feit te noemen, dat hier  ler  stede reeds verscheidene bestekken zijn in 
het licht gekomen, waar  dat loon als minimum werd voorgeschreven
toch i> die maatregel nog verre van algemeen toegepast. 

e arbeidsraad betreurt dit — te meer  omdat hij  zich overtuigd houdt, 
flat die maatregel, als hij  niet verstand toegepast wordt, niet alleen het 

lot van den werkman verin-teren zal, maar  ook een prikkel worden moet, 
om geschikt en bekwaam voor  't werk te blijken. 

Vooral meent de arlx;idsraad - nu de voorjaarsdrukte voorbij  is en 
t waarschijnlijk is dat spoedig het aanbod van werkkrachten de vraag 
overtreft — er  bij  zijn stadgenooten , werkgevers, architecten en werkbazen 
te moeten op aandringen, om van die omstandigheid geen gebruik tc 
maken om de zoo gewensehte nonnaliseering van het loon tegen te houden. 

t er  voordeel in zit om tegen laag loon werkkrachten aan tc nemen , 
is n nog lang niet bewezen. „All e waar  is naar  zijn geld", zegt 
't spreekwoord en evenals goedkoope materialen niet altijd de beste zijn en 
somtijds erg duur  uitkomen, zoo is het ook met dc loonen; zij, die met 
dc loonsverbetering meegaan, kunnen de beste werkkrachten tot zich 
trekken en kunnen niet meer  recht geschikte cn bekwame werklieden vragen. 

* >ok 't loon van de sjouwer- of opperlieden is in den arbeidsraad 
liesproken, en de raad was van oordeel, dat een loon van  ets. per 
uur voor  deze werklieden gewenscht is, en zal er  naar  trachten dit alge-
meen toegepast te krijgen, waartoe ook bij  deze een vriendelijk beroep 
oj) de bouwpatronns en werkbazen gedaan wordt. (/W.) 

. t . t van s zal g 13 Sept. 
zijn jaarvergadering houden in een der  zalen van het Centraal Station 
alhier. Na afloop der  vergadering zullen dc leden een bezoek brengen 
aan hel fort Pampus, eu de werken te Schellinkwoude en aan den mond 
van hel l gaan bezichtigen. n diner  in het Victoria-hotel 
besluit den dag. n volgenden dag zal een tocht naar n worden 
ondernomen* 

e feestcommissie bestaat uit de heeren t'. , A. S. Bekaar  en 
A. A. . van den Thoom. 

. e Gemeenteraad zette iu zijne zitting van g 1 
Seplciul»er het debat voort over  het voorstel van B. en \V. tot herziening der 
verordening regelende het beheer  der  drinkwaterleiding. 

t hooldpunt in ipiacstie, dat reeds in devorige zitting langdurige debatten 
had uitgelokt, en ook het grootste deel van deze zitting in bedag nam , 
was het voorstel om als onder-directeur  een wetenschappelijk man aan te 
stellen op een wedde van/1500 tot ƒ2500. Vooreerst ging het niet aan — 
meende men — zulk een wetenschappelijk persoon onder  den directeur 
te plaatsen en voorts geloofde men niet , op een wedde als voorgesteld , 
zulk een persoon tc kannen krijgen k werden twee wijzigingen 
voorgesteld om in plaats van onderdirecteur  te lezen „technoloog"  en de 
jaarwedde tc bepalen op / 2500 tot ƒ 3 0 0 0, welke amendementen werden 
aangenomen. 

. C heer  J. 1. van Wuycklmise, opzichter  bij  de lands-
gebouwen eu assistent-leeraar  in het teekenen aau de burgeravondschool, 
heeft, wegens vertrek uit de gemeente, met  Sept. eervol ontslag verzocht 
uit laatstgenoemde betrekking. 

— n schrijft ons uit b : 
Toen onlangs de d dezer  gemeente uit eene voordracht van twee 

personen, de hecren Julicn y le n en . J. den g te 
, eerstgenoemde tot directeur  der  schooi'voor Beeldende 
 alhier  benoemde, gaf de voorzitter  van den , in verband 

met de in die zitting gevoerde heftige debatten o. m. te kennen, dat de 
commissie over  genoemde inrichting eene voordracht van dru personen 
aan het ministerie van binnenl. zaken had ingezonden, doch dat aan 
genoemd ministerie één der  voorgedragenen van die voordracht was 
geschrapt. 

Thans wordt met beslistheid verzekerd dat die geschrapte naam aan 
niemand anders toebehoort dan aan i , den Antwerpschen 
schilder, die de/er  dagen te Gent met de fond, u medaille werd bekroond. 

{.bust., D. v.

A . n de op Zaterdag 27 Augustus gehouden vergadering 
van aandeelhouders tier e Nederlandsche l spoorweg-
maatschappij  Willem Jll  werden dc aftredende commissarissen, . . 

. van e en \V. Zaalberg te r  en W. <i. Boele te n 
herkozen en werd het jaarverslag goedgekeurd. 

r werd medegedeeld dat de r  van Waterstaat zich, voor  zoover 
dit van hem afhangt, voorgenomen beeft om binnen 3 jaar  een wets-
ontwerp in te dienen , waarin aan de  lollandsche -
maatschappij  machtiging verleend wordt tot aankoop der  lijnen van den 
1' i iorweg // '/'//< m

Nog werd melding gemaakt van ecu schrijven van de e 
n Spoorwegmaatschappij, waarin zij  zich verbindt om; 1"  de exploitatie 

na i 1S93 voort te zetten; 2° vóór n Augustus 1X95 aan de g 
het verzoek tot aankoop in te dienen en 3"  zooveel mogelijk mede tc 
werken tot conversie der  gehlleeniug van 1XX5, onder e van 
rente en aflossing der  nieuwe leening. 

— c vergadering van de Union internationale des tramways, van 
welke vereeniging ook onze tramweginaalschappijen lit! zijn , en die in 
September  te Buda-l'esl zou plaats hebben , is tengevtjge van hel heer-
schen tier  cholera onbepaald uitgesteld. 

. 
— Bij  koninklij k l>esluit zijn l>enoeind: 
a. tol ridder  in de orde van den Nederlandschen : . (i. . 

, hoogleeraar  aan de Polytechnische school te , Jacob 
11. , kunstschilder  te V  lage; . CP. W. Visser, hoofdingenieur 
der ; . B. O. , hoofdingenieur  van tien provincialen 
waterstaat in Zeeland; A. van , hoofdingenieur  tier e kl. van 
tien k wat er  staat, ('. J. de Jongh, directeur  der  gemeentewerken te 

; tl. , lid van den d van toezicht op tie spoor-
wegdiensten; J. W. Th. van Schaik, hoofdingenieur  bij  de afdeeling 
spoor- en tramwegen en stoomwezen van het departement der burgerlijk e 
openbare werken in Nederlandsch-lndié1. 

b. tot oflicier  in de orde van Oranje-Nassau: O. . V. . van Zuijlen, 

gepensionneerd kolonel der  genie van het . 
legei. 

Voorts is de eere-metlaille tier  orde van nranje-
N'assau verleend aan J. . Wcys , opzichter e 
kl. van 's , en < '  J. van Sluis, 
opzichter  2e kl. van 's . 

— e koninklij k besluit, wordt de 
hoofdingenieur  bij  's rijk s werf te Amsterdam J. 
W. tallen, overgeplaatst naar  die te -
sluis en de ingenieur  bij  's rijk s werf te llelle-
voctsluis 1'. . Turk overgeplaatst naar  die te 
Amsterdam. 

— Bij  beschikking van den r  van wa-
terstaat is bepaald , dat de ingenieur  tier  2de 
klasse . , met ingang van l dezer  , 
zal dienst doen onder  de bevelen van tien hoofd-
pigenieur  , belast met den nlgemcenen dienst van 
(\en waterstaat. 

— Bij  beschikking van den r  van 
Waterstaat, l en Nijverheid is benoemd 
tot opzichter  van den t tier  4e kl. 
A. Vreiigdenhil, te Westervoort. 

c  van  heeft tien 
heer . . Bckker, opzichter  der  gemeente-
werken, op zijn verzoek eervol ontslag verleend. 

— Bij  de j  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen hebben met  September  dc 
volgende mulaliën plaats gehad: 

e opzichter-machinist 2e kl. N. J. . é 
te l*euwarden wordt overgeplaatst naar  Zwolle, 
wegens de benoeming van tien opzichter-machi-
nist ie kl. . van den Berg tot opzichter  bij 
den locomotief- en treindienst te Groningen. 

e opzichter-machinist 2e kl. t'. . Bakhoven 
worth van Fijenoord naar n en de 
waarn. werkmeester  3e kl. 1'. Beyerman uit tie 
centrale werkplaats te Zwolle naar  Fijenoord 
verplaatst. 

— e heer  Summer is opnieuw voor  tien tijd 
van  jaar  benoemt! tol decoratieschilder  van den 
schouwburg te V  lage. 

— n 27en Augustus overleed geheel onver-
wacht de heer  W. 1'. , sedert 1S49 
directeur  der e r  Tapijtfabnek. 

e overledene bereikte den ouderdom van 73 
jaren en was nog steeds met jeugdigen ijver 
werkzaam in de fabriek, die door  hem tot 
grooten  is gebracht. 

— Tot tijdelij k directeur  der e 
r  Tapijtfabriek is benoemd dc heer  J. 

T. Beters, die tijdens het leven'van den heer 
g reeds meermalen als zoodanig i* 

opgetreden. 

VACANT E . 
— T  d e r w ij  e r in tic bouw- en 

werktuigkunde aan eene bijz. . Adres motto 
'/eekenaar G. Borg' boekh. Amsterdam 1 //< 

advert, in no. 36). 
— Te ©ken aar-u pzichter. goed  >ekend 

met detailleeren. Adres den architect A. . i 
te Arnhem (ZU advert, in no. 36b 
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 aan cene bijz. tcekeuschool, voor 
dc bmute- cn u>»rktu*gku*etr. Bekendheid 
met Je praktij k strekt tol aanbeveling. Brieven 
franco tnotto „Teckcuaar" , bijti . , , 

. . 

, 
P h o t o z i n c o g r a p h i e 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g toor  Pb.tel l t l i .grapli ie , bijzoude' 
geschikt voor  de reproductie van 1'lan*, Teeke-

a cur  vaa 1111. Architeeleu er. Bouwkun 
digen; op die voor  Pheteilneegrapble voorde 
reproductie van Platen en « r a v u r e ., ook van 
Teekeningen voor  Boekwerken enz. teudicustevar. 

. Uitgever, en op zijne N té réa t rpe - ln r i ch l l n g 
voor . , alle. tot de iniuBte prijzen. 

Proepectussen met proeven vau bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezoudeu. 

O. J . . 

. VA N , 
S te

staal-, Plaat-, , - en T . 
Steeds voorhanden 

iialk e profielen enleng-ten 
Vijle n eu gegoten Staal uit de fabriek. 

van Gebr.  &. Co. te Weenen. ulsiucde 
A STE . 

t  van dcu Hoorder U-folder zal 
„|, .n.i<i»<f  tttlriitimbrr  1*98. del namid-
dags te  uur, op het s tc , in 
het  bij  enkele inschrijving Aanbesteden : 

t uitdiepen van de tochten in ge-
noemden . 

e Aanwijzing iu loco zal geschieden op Woens-
dag 7 September  1898, des voormiddags te 11'j 
uur, tc beginnen aan het Stoomgemaal van gamei-
den Polder. 

k cu Voorwaarden dezer  Aaubc.tclmg liggen 
ter  lezing ann dc Secretarie validen l'uhlcrop hel 

, kamer  N" . 77 lAfd. Financiën . terwijl 
nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij 
den Opzichter  des s (kamer  \" . » lal -
huize voornoemd', bij  trien tevens dé bovengemelde 
Voorwaarden, op Fnuïeo aanvrage en tegen betaling 
vau 25 cents per  exemplaar, verkrijgbaar  zijn. 

vraagt 100  mogelijk een 

goed bekent) met 
. 

L in beiaagd en beslagen Eiken-
hout, s voo n -
wegen, Staketpalen, eiken en dennen -
koenpalen. , enx. 

Spoedige g en e 
. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland en koloniën, 
. 

, t 117. 
. 

e Fabriek VAN 
A

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, T e e k e n a » r », enz. 

d n . 

B. . - Arnhem. 

 en. JW A GAZ  can  V
- . „ J r o »r

 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e g 1819 
S , - en , enz. enz. 

S - en , * , eni en« 

E , 
d e s c h o o n s t e, b e s te en g o e d k o o p s te V e r f v o or 

- en , is alleen  bij 
G. . S &  Co., Amsterdam. 

V e r f w a r e n , s i l i caa t, enz. e n z. 
1 van Ntanl nf van t worden sinds 0 ouder 
ararantl e geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

i , « « « « « k e t e l. 
"Generaal Agent voor  on  Jr ,



!(ƒ) 

 0. g , n & t . 

malen mogelijk ecnc >„„,,„„ , daar.UlHng van Plafonds, lichte Scheidsmuren tajschcn-
tloeren, g etc BrlunaVjk* Hr,p„ rl»g «„

Voortrrffrlllkr n eu vuehli-e maren. 0 » 6 r -B d » « «, 

, 10 September  1892. 

G V A N
«e houden te N n J u n i 16*3. ' 

Namens de Commissie, 
W. J. X. , Voorzitter 
A. f , Sircrelant. 
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 VOO T N GLAS JN . 
voor  kerken en particulier e gebouwen. -

* 
, u t recht , Stat ionsple in 17. ll 

0en 1892. 
e , Civiele . n s . 

mmnww VOO  BÜ JW14TÉ \ 

G & , Amsterdam. 
 Hendrikkade

g tot het nemen van n bij kunstmatige . 
h en Chemisch Onderzoek van Bouwmater ia len, T ras, 

« t e e a e n, Cement, ent. — Tar ieven op aanvrage v e r k r ( | « b a a r . 

3. W. N - Gouda. 
P l a f o n d s, S e p a r a t i e m u r e n, " V e n t i l a t i e k o k e r e . 

Onbrandbaar. . 

t 402. 

. 

T>'m Patent 

y , 

S t e r k . G o e d k o o p. 

Traag omme geïllustreerdeprijs-
courant. (4) 

&  J. , 
N V A N 

S EN l 
op de n Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
 t (hoogste onderscheiding). 
e Tain en , 

Bickerstraat 
. 

~ '

Greve's 
is m

 dan eeait ander; 
is bekroond door  den

 Tentoonstelling vau decoratieve schilder-
kunst, Arnhem 1881; attesten van

 uit alle oorden van ons lund eu 
daarbuiten, wordea op aanvraag toegezonden, 

wordt tloor  lal \au
 en andere  iu 

hunne brstekkeu
woi di, tol  van

 eu  anders 
afgeleverd dan in valeu voor/ien van

 en  «elke allen wet-
tig zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de  geleverd ; 
dcsverlaugd met eertilieaat van uorspruug. 

n leze de waardecreude artikels over  dit loodwit in bet ,.W v d. bag" d.d. lil . 1887; 
in de „Huts- en  d.d. 1 i ; iu de  d.d 11 eu 85Juil887j 
in de „Schilder"  d.d. 1 i 18811; iu de „Opmerker" d.d. 18 Juli 1889 en 12 Juli 189(1; in dc 
„Ambachtsman" d.d. 8 r  1890 en iu hel  „Bouwkundig Weekblad' d.d. 5 e 1891. 

t 
, 

J %% . 

n van t en Wandtegels. 

, d 
Opgericht 1856. 

Eeredlplama Amsterdam f983. 

Omkap p ingen en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Cataloguisen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrektdoorden Generaal-Agent 
voor  Nederland en

T. O. T J r . Amsterdam. 

Ter drukkeri j  der Vennootschap „1 let Vaderland" 

A 

r  V. W. VAX T }(',/.. 
Ad re- . »>r e en Administratie van het Weckhlad eu adverlentiën : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat

Bureau der e van Arehitectura et Amieitia \. , 
. 1>  en  J. . 

Stukkeu, deze e helrelVendc, te atlresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

AjrV.W. 1 
 per  maanden of wel, hij  vooruitheaimg e& 

franco toe/endiny, zes gulden per  jaar. \"oor  het hiiiterdand en Nederlands00-" 
ë (de landen der  Postunie) ƒ  heiden hij  vrx>ruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaat-ruimte en O 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , hij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te hekomen aan het Bureau van  Opmerker te 

 en hij  den t Jun. <..  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

1". Als gewoon lid is aangenomen dc heer . Sluijter-
man te Nieuwenunstel. 

2". Jn het Genootschapslokaal zijn gedurende ecnc 
week tentoongesteld: „Opmetingen, ontwerpen, 
schetsen enz. van wijlen den heer . A . -
boom te Amsterdam". 

Bovengenoemde verzameling teekeningen is voor 
dit doel welwillend afgestaan door  den heer  J. 11. 
 .eliman. 

3*. e tij d van inlevering voor de tweede gewone 
prijsvraag:

 is vastgesteld op 2f> Septem-
ber a. s. (Zie  van 9 Apri l 1892). 

N amen s het B es 1  u r: 

C . \V. Nijuoi-r. 

A ET " 

972-  1892. 

e Vice-voorzitter, de heer . . Jansen, opende 
de vergadering en heette de leden welkom op deze 
eerste bijeenkomst na tie zoniervacantie. waarna de no-
tulen der  vorige vergadering werden voorgelezen en 
goedgekeurd. Onder  de bij  het Bestuur  ingekomen stukken 
bevond zich een schrijven van den heer J. , 
die tot zijn leedwezen mededeelde, tlat voortdurende 
ongesteldheid hem noodzaakte ontslag aan te vragen | laatste te kennen, en wijdde daarna eenige woorden 

en «as daarom met den heer  ingenohl overeengekomen 
de ontslagaanvrage tot die vergadering aan te houden en 
dan aan de orde te stellen. Verder  deelde de Voorzitter 
mede dat de Commissie voor  de wetsherziening zoo goed 
als gereed met haar  taak is, en het concept der  nieuwe 
wet dus weldra aan de Vergadering zal kunnen worden 
voorgelegd. e ballotage van den heer  C. Th. Sparringa 
als gewoon lid moest worden uitgesteld, daargenoemde 
heer  niet ter  vergadering aanwezig was. 

e heer J. . . Eerc-voorzittcr  van het Ge-
nootschap , beklom vervolgens het spreekgestoelte, om 
eenige woorden te wijden aan de nagedachtenis van wijlen 
den Amsterdamschcn bouwmeester en leeraar J. A . 

.
Spreker  schetste den heer ) als een goed en 

bescheiden mensch, een degelijk en ijveri g beoefenaar 
van het bouwvak, in een tijd , toen dit zich van zijn 
verval begon op te hellen. j  stelde de heer n 
een vijfhonderdtal teekeningen van de hand van -
seboom ter  bezichtiging, waarvan vele de wanden 
der genootschapszaal versierden en die van een onge-
kende werkkracht en eene zeer  serieuse opvatting van 
het vak zijner  keuze blij k gaven. a hield de heer 

n eene causerie over  „Bouwkunst , ambacht en 
onderwijs" , schetste in korte trekken wat hij  onder 
bouwkunst verstond en aan welke feilen, volgens sprekers 
meening, de bouwkunst mank ging, besprak het ambacht 
en den ambachtsman en gaf zijne meening over de 
vereischten voor het eerste en de eischen van den 

van zijne functie als lid der  commissie voor  tie wetsher-
ziening en als Voorzitter  van het Genootschap. e heer 

l meende dat het beter  ware zich te retireeren, 
daar  zijne gezondheid hem voorloopig niet zou toelaten 
de genootschapszaken naar  eisch te behartigen. e heer 
Jansen drukt e zijn spijt uit, dat de heer l om ge-
zondheidsredenen nog zoo weinig gelegenheid had gehad 
om zijne groote belangstelling in de genootschapszaken 
te kunnen toonen. 

t Bestuur  had echter  gemeend, dat het niet wenschelijk 
zou zijn, zóó kort voor de algemeene vergadering tot 
de verkiezing van een nieuwen Voorzitter  over te eraan 

aan het onderwijs, vooral het ambachtsonderwijs, dat 
een nieuw leven intrad bij  de opening van de ie am-
bachtsschool door de j voor  den «erkenden 
stand"  in f860, op den O.-'/.. Voorburgwal bij  het 
Vredenburgersteegje te Amsterdam gesticht, waar 

m met Olie en e Wies tot de eerste leeraren 
behoorden. 

Naar  aanleiding dezer  lezing wenschte de heer W. 
t Cz. eenige opmerkingen te maken en wel dc 

volgende: de heer n stelt volgens de heer -
hout telkens zaken naast elkaar, die met elkaar  in strij d 
zijn en behandelt gewichtige onderwerpen zóó algemee 

e e vau Arehitectura et Amieitia stelt zich alleen verantwoordelijk Toor den inhoud van stukken, gewaarmerkt met de initia l 
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dat spreker  gaarne nader  de bedoelingen van den 
geachten spreker  zou wenschen te hooren. Zoo zegt dc 
heer n o. a. dat critiek niet onbehouwen moet 
zijn ; welke critiek bedoelt de geachte spreker  daarmede, 
Vervolgens dat de vaderlandsche beeldhouwers verwaand 
zijn; van welke beeldhouwers spreekt de heer . hier? 
Wat de arbeidersquaestic betreft, bij  het ambacht be-
handeld, spreker  behandelt die zoo weinig serieus? 
oppervlakkig, zou de heer t haast willen zeggen, 
dat deze gaarne eenigszins nader  de bedoelingen van 
den heer n zou wenschen te kennen. j  het 
onderwijs maakt de heer . de opmerking, dat kunst 
niet bandeloos mag zijn; ook met deze algemeene uit-
drukkin g zullen, volgens den heer , weinigen 
zich kunnen vereenigen. e heer n beantwoordt in 
het kort den heer , maar  is van meening dat het 
beter  zou zijn het debat in het weekblad voort te zetten, 
daar  het moeilijk is in den korten beschikbaren tij d deze 
zeer  belangrijke zaken naar  den eisch te behandelen. 

e Voorzitter  verzoekt dan ook den heer n 
zijne lezing voor  het weekblad te willen afstaan, om 
aldaar  een debat over  de behandelde onderwerpen te 
kunnen openen. Vervolgens deelde de Voorzitter  nog 
mede, dat de heer n zich bereid had verklaard 
de teekeningen van den heer  J. A m gedurende 
eene week ter  expositie in het genootschapslokaal af te 
staan. 

Al s gewoon lid werd thans geballoteerd de heer . 
Sluijterman, die voorloopig door  het Bestuur  als zoo-
danig was aangenomen, hetgeen thans met algemeene 
stemmen dour  de Vergadering bevestigd werd. 

n de vraagbus werd de volgende vraag gevonden : 
„Waardoo r onderscheidt zich een proefslot van andere 
kamerdeursloten en wat is het verschil tusschen een héél en 
een halfprocfslot"  ? Bovengenoemde vraag werd in handen 
gesteld der  Vak- en vragencommissie 

Wegens het vergevorderde uur  meende de Voorzitter 
di- kunstbeschouwing van den heer  Van Boven; t 
museum van d te m te moeten uit-
stellen en sloot, niets meer  aan de orde zijnde, de 
vergadering. 

(A. et A.) . 
11. 

„Va n deze gebouwen met houten gevels vond men hier 
destijds geheele rijen , van alle hoogten en gedaenten: 
Uit de verordeningen over  den huizenbouw, op het einde 
der l4 , i c en het begin der  15, l u eeuw gemaakt, blijk t 
genoegzaam. dat behalve de leemen wanden, de houten 
voorgevels ook grootendeels voor  de burgerhuizen in 
gebruik waren, daer  het maken van uitlaten of uitspron 
gen was toegelaten en er  slechts geboden werd de huizen 
met tichelen te dekken. r  nu een leien of tichelen 
dak meerder  stevigheid in de wanden vorderde, werden 
leemen muren van lieverlede door  houten en deze door 
karreelsteenen vervangen, naarmate de bouwstoffen beter-
koop werden en gemakkelijker  te bekomen waren. 

e doorgaans gebezigde werkwoorden timmeren en 
tusschenslaan voor  bouwen, dat in de oude verordenin-
gen voorkomt, bewijst dat het eigenlijke bouwen of met-
selen weinig in gebruik was. Van deze vroege en brooze | 
getimmerten onzer  voorouders kan er  onmogelijk iets 
overgebleven zijn en de zeldzame exemplaren van houten 
huizen, welke men nog hier  en daar  vindt , zullen wel 
uit de laatste tijden van dezen bouwtrant wezen. 

„Bi j  deze wijze van bouwen was zuinigheid echter  niet 
de uitsluitende drijfveer ; verknochtheid aan den voor-
vaderlijken smaak had er  ook haar  deel aan. Vele van 
deze houten hiuzen waren zoowel binnen- als buitenwaarts 
met snijwerk versierd. e middelceuwsche woningen 

waren overigens niet gantsch van hout; de gevel was 
eigenlijk in metselwerk van zeer  lichte karreden, buiten-
waarts met eiken berden bekleed. t vaststaande raam-

 werk was insgelijks van hout en de glazen stonden in 
looden ruiten van allerlei vorm gevat. Zulke wijze van 

; timmeren was wel geschikt, om bij  elke verdieping- een 
j  uitsprong op den anderen te maken, in zulker  voege, 
j  dat de hoogste verdieping wel drie of vier  voeten over 
de straten uitstak."  (*) 

Elders lezen we dat de stad sedert de 13de eeuw ver-
scheidene malen door  brand geteisterd werd. Geheele 
wijken of straten waren in 1236, 1263 eu 1293 afge-

: brand. e lichtheid der  woningen, die meestal uit hout 
 en leem waren samengesteld cn met stroo of riet gedekt, 
en de wijze van stoken waren de hoofdoorzaken dezer 
rampen. s in 1391 en 1394 werden geboden uitge-

\ vaardigd tot wering van strooien daken. 
Naarmate de welvaart in Antwerpen vermeerderdey 

verrezen allengs steenen gebouwen. s vroeg werden 
gestichten gebouwd. t St.-Elisabcthsgasthuis, gebouwd 
in 1204, is nog thans een der  aanzienlijkste zickenge-

' stichten van België. 
Voor  den lakenhandel — in België vroeger  de voor-

naamste tak van nijverheid, getuige de ontwikkeling 
 der  stéden Vperen, (ient en Brugge — werden eveneens 
gebouwen opgericht. s in 1220 bestond te Antwer-
pen een lakenhal, toen nog maar  een „lich t getimmerte", 
later  het gebouw, op welks plaats men onderstelt, dat 
het oude Stadhuis gestaan heeft. 

n 1250 werd het voornemen opgevat een vleeschhal 
 te stichten, benevens een groente- en broodhal. Alleen 
de vleeschhal kwam tot uitvoering, waardoor  Antwerpen 
onder  de Vlaamsche steden de eerste was die den verkoop 

' van vleesch in een gebouw concentreerde. Te dezer  tijd e 
bezat Antwerpen reeds bekwame stempelsnijders. Ter 
tijd e van i den Stoute begon ook de bouwkunst te 
herleven. Petrus Breem, abt van , gaf het 
voorbeeld met den herbouw van zijn klooster  en kerk. 

t kapittel dee  van zijn kant den grooten kerkbouw 
hervatten en een eenvoudig kerkmeester, Xikolaas Alcyns, 
legde den eersten steen van liet torengevaarte, waarvan 
Jan Appelmans het stoute plan had ontworpen. 

Ook werd in 1460 het eerste beursgebouw opgericht. 
r  Quentijn , wiens school den overgang vormt 

tusschen de scholen der  15>,L' en 1711 eeuw, werd Ant-
werpen meer  beslist de hoofdzetel der  kunst. „Omstreeks 
driehonderd schilders en beeldsnijders bevonden zich in 
de stad. Ook de Bouwkunst kenmerkte zich door  be-
drijvighei d en vinding" .  )e meeste monumenten echter  uit 
dezen tij d zijn geheel verloren gegaan, zooals het huis 
.van Portugal (151 1), de nieuwe Beurs (1530), het huis 
van Aken (1539), het Fokkershuis (15601 en het -

gebouw (1566), of door  verminking bijna onkenbaar  ge-
worden, als het nieuwe Vleeschhuis (1501), het Steen 

, het f van e (1520), het Oosterhuis (1564) 
en het s (1564). 

Tijdens de werken tot verbetering der  Scheldekade, 
waarvoor  verscheidene gebouwen geamoveerd moesten 
worden , teneinde eene doorloopende breedte van 1 50 . 
te verkrijgen, heeft ook het Steen gevaar  geloopen ge-
sloopt te worden. 

Wel is het tot heden behouden gebleven, dank zij 
de van alle zijden ingekomen verzoeken en adressen, 
doch of volgende generaties dezelfde piëteit zullen be-
toonen aan een monument, dat wel-is-waar  rij k is aan 
historische herinneringen doch den handel in den weg 
staat — betwijfelen wij  zeer. 
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(*) s en Torfs. 
Antwerpen. 

Aanteekeningen uit de geschiedenis van. 

e oorspronkelijke sterkte — burcht — werd in de 
tiende eeuw aangelegd en was omringd door  grachten. 

e hoofdingang was toen aan de Scheldezijde, terwij l 
aan de stadszijde een poort, de z. g. Steenpoort, toegang 
gaf tot de inwendige ruimte. 

Bij  elke uitbreidin g der  stad gaat deze ten koste-
van den ouden burcht, zoodat ten slotte niet meer  overig 
bleef dan het gedeelte, bewoond door  den eigenaar, 
het z. g. 's lieerensteen. t gedeelte werd in 1520 
onder  de regeering van i V gerestaureerd en is 
het laatste wat tot heden van dezen burcht is overgebleven. 
Van af de 14e eeuw diende het Steen tot Staatsge-
vangenis, terwij l het tijdens de Spaansche overheersching 
afwisselend tot paleis of gevangenis der e diende. 
Aan deze laatste functie heeft het veel van zijn be-
ruchtheid te danken. 

Tot 1827 bleef het Steen gevangenis en eerst in 
1862 werd het ingericht tot stedelijk museum. 

. 

\ A . et A.) A V A X : G T E

G V A N E N S . 

s meermalen hebben we gewezen op onbillijkheden, 
die bij  het uitschrijven van prijsvragen worden begaan 
eu waardoor  het deelnemen aan zulk een prijsvraag moest 
ontraden worden. 

l betrof het tie onzekerheid eener  goede of 
onpartijdig e beoordeeling , somtijds ook het gebrek aan 
verband tusschen het gevraagde en de toegezegde 
belooning. 

t is daarom goed erop te wijzen dat zich ook 
andere omstandigheden kunnen voordoen, die den deel-
nemers berouw kunnen doen gevoelen medewerking te 
hebb-. n verleend. 

t blijk t toch bij  bovengenoemde prijsvraag dat 
behalve eene omschrijving van hetgeen verlangd wordt, 
waarbij  tie jur y wordt genoemd en eene voldoende 
belooning wordt toegezegd, ook nog deugdelijk moet 
worden toegezien van welk gehalte de uitschrijver s zijn 
en dit vooral niet moet worden overschat. 

e heeren boekhandelaars hebben gemeend zieh te 
moeten bepalen tot het rondzenden van uitnoodigingen, 
het beschikbaar  stellen van den prijs , het benoemen der 
jur y en het exposecren der  ingekomen ontwerpen en 
verder  totaal niets. 

g van ontvangst der  inzendingen, ten-
toonstelling voor  de inzenders, mededeeling van het 
resultaat der  beoordeeling en zorg voor  terugbezorging 
werden blijkbaar  overbodig geacht, en wat ervan bekend 
gemaakt is in de dagbladen, was het onvolledig verhaal 
van, naar  het gevoelen der  bestuurders, onbescheiden 
verslaggevers. 

n het begin van Juli werden de uitnoodigingen ter 
deelneming verzonden. e antwoorden werden ingewacht 
vóór of op 15 Juli d. a. v.; hierdoor  was zóó weinig 
tij d beschikbaar, dat enkelen moesten bedanken. Waar-
schijnlij k was 't ook om deze zelfde reden, dat op den 
avond van den 1 5'"-' 11 Juli slechts een viertal antwoorden 
was ingekomen; in den loop der  volgende week was 
dit getal echter  tot  geklommen, die allen werden 
geaccepteerd. 

e onbillijkhei d hiervan tegenover  hen, die zich beijverd 
hadden om, wellicht ten koste hunner  inzending, op den 
gestelden tij d gereed te zijn, werd blijkbaar  door  de 
heeren kooplieden niet gevoeld. 

e ontwerpen werden inmiddels geëxposeerd in een 
der zalen van het Paleis voor  Volksvlijt , waardoor  de in-

zenders in de gelegenheid gesteld werden om dc collectie 
te gaan zien, echter  niet zonder  entree te betalen; een 
vrijgeleide werd hun geweigerd. liet gratis verstrekken 
van wandvlakte werd waarschijnlij k als voldoende waar-
deering beschouwd. 

Na verloop van ongeveer  6 weken kwam in de N. 
 C oiiraul een bericht voor, waarin werd medegedeeld 

dat tie jur y geen der  ontwerpen geschikt had bevonden 
voor  bekroning en dat het bestuur  der  Vereeniging van 
boekhandelaren besloten had den heer f of een 
zijner  leerlingen uit te noodigen, een ontwerp te maken. 

t is alles wat ervan bekend is geworden ; door  het 
bestuur  is dit courantenbericht niet tegengesproken noch 
officieel bevestigd, ook niet aan de inzenders. 

 let eenige overtuigingsstuk van den afloop dier  prijsvraag 
werd dezer  dagen door  het Bestuur  geleverd door  een 
kruier  op te dragen de cartons van de wanden te nemen 
en ze te bezorgen voor  zoover  de adressen bekend waren. 

e gedelegeerde nam zijn vrachtje heel eenvoudig, 
zonder  eenige emballage onder  den arm en leverde het 
af (tegen betaling van 50 cent.) 

Uit bovengenoemde wijze van behandeling blijk t vol-
doende dat het zelfs aan oogenschijnlijk welopgevoede 
lieden niet kan overgelaten worden zich behoorlijk te 
gedragen, waar  't het uitschrijven van prijsvragen betreft. 

e reglementen, waaraan andere corporaties zich uit 
eigen beweging houden, zooals expositie voor  de deel-
nemers, kennisgeving van den afloop der  beoordeeling, 
mededeeling van het juryrapport , zorgdragen voor  het 
terugbezorgen enz. enz., zouden eigenlijk bij  elke prijs-
vraag moeten geeischt worden. 

Voor het genoemde geval zouden we, wanneer  opnieuw 
een prijsvraag dot ir  die boekhandelaars wordt uitgeschreven, 
de deelneming eraan moeten onraden, wanneer  de bestuur-
ders zich op hun commercieel standpunt blijven hand-
haven en zich, tloor  het beloven van geld, van alles 
ontslagen achten. 

S V A N N OP E N V A N E 

11 E J . 

Voor de beste gevelontwerpen van gebouwen op de 
terreinen van de j  te stichten, worden dooi-
de c Bouwgrond-maatschappij "  prijzen 
van f 2000 en f 1500 en premiën van ƒ 1000 en f joo 
uitgeloofd. 

e prijzen en premiën zullen worden toegekend als 
volgt: 

e prij s van /'  2000 aan den architect-ontwerper  van 
den door  de Jury in de eerste plaats aangewezen gevel. 

e premie van / 1000 aan den architect-ontwerper  van 
den door  de Jury in de tweede plaats aangewezen gevel. 

e prij s van / 1500 aan den bouwondernemer van 
het door  de Jury in de eerste plaats aangewezen blok 
huizen (minstens bestaande uit 2 perceelen). 

e premie van / 500 aan den bouwondernemer van 
het door  de Jury in de tweede plaats aangewezen blok 
huizen (minstens bestaande uit 2 perceelen). 

e mededingers leveren eene in lijnen of kleur  opge-
werkte teekening in aan het bureau van de j 
en geven daarbij  kennis in welke rubriek zij  wenschen 
mede te dingen. t Bestuur  van de j  beslist 
of zij  tot die rubriek behooren. 

e beoordeeling heeft plaats zoodra voor  eene rubriek 
25 mededingende bouwwerken zijn ingeschreven en die 
bouwwerken op de terreinen van de j  zijn 
voltooid. 

e beoordeeling heeft plaats door  eene Jury, bestaande 
uit de heeren "  P. J. . Cuypers, Prof. E. Gugel en 
C. . 

e beoordeeling heeft uitsluitend betrekking op de 
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artistieke eigenschappen en de wijze van uitvoering der 
gevelontwerpen. 

Op gemotiveerde gronden kan de Jury een voorstel 
doen tot splitsing van de prijzen en premiën. 

Het  vnn lie

J. VAN  V E G T ,

VV. . E ,
Bovenstaande prijsvraag beoogt een tweeledig doel ; 

ongetwijfeld zal zij  medewerken om de ontwerpers der 
gevels van de huizen, die op de terreinen der  Bouwgrond-
maatschappij  gebouwd worden, tot ernstige mededinging 
aan te sporen, maar tevens om propaganda te maken 
voor  het aankoopen van terreinen, waarvan de prijsvraag-
uitschrijvende maatschappij  de zoete vruchten zal plukken. 

e uitgeloofde prijzen en premiën zijn echter  van dien 
aard, dat het streven der j  moet worden 
toegejuicht. 

Uit den aard der  zaak zal het eenige tij d aanhouden 
alvorens de jur y aan het werk kan gaan, daar  2; mede-
dingende bouwwerken voor  elk der  beide rubrieken niet 
alleen ingeschreven, maar  ook voltooid'moeten zijn. 

(A. et A.) 
E . 

e vorige week werd niet de gewi me ofliciëele plechtig-
heid door  den Voorzitter  der  commissie, den heer  Vening 

, de stedelijke tentoonstelling geopend van kunst-
werken van levende meesters. 

n zijn openingsrede hoopte de Voorzitter , dat weldra 
de grondslagen zouden worden gelegd voor  een waardiger 
gebouw, om de kunststukken van den nieuweren tij d op 
te nemen en om tot kampplaats te dienen voor  hen, 
die hunne sporen nog moeten verdienen. 

We hopen ook niet hem, dat de toekomstige kunst-
tempel , overeenkomstig het doel, in alle opzichten 

 moge zijn. 
t genoegen constateeren we, dat ditmaal de bouw-

kunst tamelijk goed vertegenwoordigd is; nu een zestal 
inzendingen tegenover  geen enkele op de vorige tentoon-
stelling. Veel nieuws is er  niet, doch het mcercndecl 
van het ingezondene maakt tusschen de andere kunst-
werken een uitstekend figuur. 

Al s het voornaamste vermelden we de inzendingen 
van t en die van . 

e eerste exposeert zijn vorstelijk verblijf , reeds 
bekend door  eene tentoonstelling hierterstede, nu ver-
rijk t met een chique perspectief van 't geheel; zijn 
ontwerp voor  een eeuwfeest-monument komt in deze 
omgeving goed tot zijn recht. Bauer  zond zijn ontwerp 
voor  een schouwburg (Garnier-prijsvraag ) en nog een 
nieuw ontwerp voor  een kerk; dit laatste vertoont zeer 
oorspronkelijke, mooie details, imponeert echter  als 
geheel weinig. s zond eenige artistieke schetsen 
van eenige details der e te Parijs. 

Verder  zien we Gosschalk met een serie teekeningen 
van uitgevoerde werken, benevens het ontwerp voor 
een station te Groningen; Van Eooy met een photo-
graphic van het gebouw der  verzekering-maatschappij 
New-York; Van der  Steur ) met ontwerpen 
voor  een kerk en een gevel voor  een magazijn. 

e is alles genoemd wat op de architectuur-
afdeeling is ingezonden; over  de plaatsing kunnen de 
inzenders tevreden wezen; men behoeft ze niet in een 
afgelegen hoek te zoeken, ze nemen het midden der 
eerste zaal in beslag. 

Over  't algemeen zijn de kunstwerken goed verlicht; 
het komt ons echter  voor  dat de zalen, in vergelijking 
met de loods op 't , zeer  bekrompen zijn, iets 
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wat vooral in 't oog springt in de zaal voor  beeldhouw-
werken. t uiterlijk e van deze tijdelijk e kunstbarak 
is een raadsel, men zoekt er  in de verste verte geen 
kunstverzameling achter, zoodat het gebouw zonder 
eenige wijziging later  als kleedermagazijn of hulppost-
kantoor  kan worden ingericht. Er  is getracht om tien 
ingang eenigszins op te sieren, echter  zonder  veel 
succes. t schilderwerk van de scherp belijnde en 
forsch gekleurde wapens maakt niet de zoetelijk ge-
toetste bloemguirlandes een te sterk contrast; het geheel 
mist eenheid en maakt een bekrompen indruk . 

(A. et A.) . 
a critiqu e est aisée, et 1'art Critiek is zelf 

'n kunst, en niet de lichtste, al wortlt zij  nog al druk 
beoefend!"  zegt i ; „neen" , zegt de verslaggever 
van 't geeltje, oftewel Amst. Courant, „critie k is heet 
gemakkelijk; evengoed als ik verslag doe van 'n schoor-
steenbrandje of achterbuurtopstootje , even zoo goed lever 
ik je 'n critiek op al wat kunst is, of met kunst in be-
trekkin g staat". 

n oordeele ; 

 Grand  de nieuwe luxewinkel op den 
hoek van  eu Arcchtsc/tcstriiat isgisteren-
avond geopend.  winkel met zijn /taaie t'talages ,,i 
schitterende verlichting maakt een aangenainen indruk. .Vu 
dc winkel geheel gereed is en vooral nu hij gisterenavond 
verlicht was, sprong het nog duidelijker in het oog hoe 
het bovengebouti', op zich zelf fraai en oorspronkelijk, 
geheel los is van den onderpui, die geheel van hardsteen 
in ecu soort vestingstijl (sic) is opgetrokken.  een goal 
adresbord zonden pui eu gevet -vellicht verbonden kunnen 
worden, waardoor het een geheel werd.  uiterlijke heeft 
echter nul hel innerlijke, dat zeer smaakvol is, niets te 
maken. {Amst. Courant 3 Sept.) 

t bouwwerken op bovenstaande wijze meermalen 
beoordeeld worden, is bekend ; maar  dat de alwijze critiku s 
bij  het aanwijzen der  kwaal, ook de geneesmiddelen aan 
de hand doet, is 'n nieuw staaltje der  uitgebreidheid van 
verslaggeverskennis , wel waard om te worden opgemerkt. 

1 )e reclameborden, tot dusver  slechts dienende tot 
reclame, worden nu ook lapmiddelen om militair e (!)en 
civiele bouwkunst tot één harmonisch geheel te maken. 

E G 
T E . 

Blijkens bij  de g ontvangen mededeeling van 
den heer  |. . . de , , 
tevens juryli d bij  de 8 e -
stelling te , onder  de e bescherming van 
/.. . . den t van n en het eere-
voorzitterschap van X. . s , zijn 
door  de Xederlandsche kunstenaren op genoemde tentoon-
stelling de na te melden bekroningen verworven: 

e gouden medailles s' 1'  klasse werden behaald door: 
. C. . e te Amsterdam, voor  zijne ets, voor-

stellende het portret van . . Wilhclmina , n 
tier  Nederlanden". 

3" . W. B. Tholen te 's-Gravenhage, voor  zijne schilderij 
l bij  morgeneffect". 

3". F. P. ter n te 's-Gravenhage, voor  zijne 
schilderij p met schapen". 

e gouden medailles ll>lc klas-e werdeYi behaald door: 
1". \V. . de Zwart te 's-Gravenhage, voor  zijne 

schilderij e . 
3" . . Oyens te Brussel, voor  zijne schilderij n het 

Atelier" . 
3°. w . m te Voorburg, voor 

hare schilderij  „Souvenir" . 

Buiten mededinging bleven wegens op vorige tentoon-
stellingen te n behaalde onderscheidingen: Apol, 
Blommers, Bisschop, e Bock, u Chattel, w 

1 lubrecht, Gabriël de , , 
, J. , W. , . W. , 

Neuhuys, 1'. Oyens, , Sadée, Van de Sande 
Bakhuyzen, . Vos en Weissenbruch. 

Er bleven slechts een veertigtal mededingende Xeder-
landsche kunstenaars over, die ongeveer  150 schilderijen, 
teekeningen en etsen hadden ingezonden. 

e catalogus der  tentoonstelling bevat 2933 nummers. 
t Oostenrijk is Nederland het eenige land , dat 3 

 medailles behaalde.

G V A X E 
. 

Onder  voorzitterschap van den heer  J. van der  Vegt 
hield de Vereeniging voor  burgerlijk e ingenieurs den 
3'1'"  September  hare jaarlijksch e algemeene zomerver-
gadering in de tuinzaal van het Zuidhollandsch -
huis te 's-Gravenhage. n tie eerste plaats waren de 
huishoudelijke werkzaamheden aan de orde, waaronder 
het benoemen van nieuwe bestuursleden in de plaats 
van de aftredende en niet herkiesbare heeren J. . 
Evers en A . g a en van een secretaris tot 
vervanging van den afgetreden heer  C. Eclij . 

Al s bestuursleden werden gekozen tic heeren: A. 
r  en J. A . , terwij l tot secretaris werd 

benoemd het bestuurslid de heer  E. E. Asser, die het 
secretariaat reeds gedurende eenigen tij d in afwachting 
van het houden eener  algemeene vergadering had waar-
genomen. Als bestuurslid werd daarna in zijn'. '  plaats 
gekozen de heer  Jhr. O. J. A . r  van . 

Xaar aanleiding van het verslag van de commissie 
tot het nazien van de rekening en verantwoording van 
den penningmeester, deelde de voorzitter  mede dat de 
heer  Acquasie Boachie, die sedert vijftien jaar  als 
correspondent voor ë was werkzaam 
geweest en den penningmeester  met de inning der  con-
tributio n uitstekend had terzijde gestaan, voornemens 
was wegens hoogen ouderdom zijn ontslag te nemen. 

t acclamatie werd het voorstel aangenomen ge-
noemde! heer  tot eerelid der  Vereeniging te benoemen. 

t een zeer  interessanten brief, door  den heer  Boachic 
tot den penningmeester  gericht , werden eenige brok-
stukken voorgelezen, die ten eerste betrekking hadden 
op het zeer  ongewone feit dat aan den ingenieur . 11. 

r  in , bij  het verleenen van verlof, bij 
gouvernementsbesluit de bijzondere tevredenheid van 
de g was betuigd over  het waarnemen zijner 
functiën bij  de havenwerken van Batavia. e mede-
deeling werd , vooral ook in verband met de aanwezig-
heid van den heer , met luid applaus ontvangen. 

t tweede brokstuk bracht in herinnering dat 't den 
4<!en Januari a. s. vijfti g jaar  geleden zal zijn dat de e 
Academie werd opgericht; het denkbeeld van eene 
feestelijke herdenking van dien dag door  de Vereeniging, 
bestaande uit gepromoveerden van Academie en Poly-
technische School, zal nader  door  het bestuur  worden 
overwogen. 

Ondanks het belangrijke linancieele offer, werd met 
algemeene stemmen (drie leden onthielden zich van stem-
ming) het voorstel van het bestuur  aangenomen om een 
crediet van f 30co te verleenen aan de commissie, die in 
het vorige jaar  benoemd was tot het uitbrengen van een 
rapport over  het technisch onderwijs aan de Polytech-
nisch school, in verband met de in dat onderwijs wen-
schelijke wijzigingen. t crediet zal hoofdzakelijk nootlig 
zijn tot het doen van reizen tot het onderzoek van hetgeen 
elders geschiedt. 

e moed van de Vereeniging werd dadelijk beloond; 
zoodra toch het besluit gevallen was, deelde de voorzitter 
mede dat een lid , dat onbekend wenschte te blijven, 
een geschenk van ƒ10011 voor  het beoogde doel beschik-
baar  stelde. Ware het niet onmogelijk geweest, zoo zou 
de Vergadering zeker  het voorstel van tien heer 11 tiet, om 
het onbekende zoo belangstellende lid tot eerelid te benoe-
men, met groote warmte hebben aangenomen. 

Een voorstel van het bestuur  om zich tot den r 
van binnenlandsche zaken te wenden met het verzoek 
een wetenschappelijk rijksproefstation voor bouwmate-
rialen te t op te richten, vond na eene inleiding van 
den heer  J. . Telders algemeene instemming, en de 
Vergadering vereenigde zich ook met het denkbeeld van 
den heer t om een afschrift van het adres aan andere 
ministers en genootschappen ter  kennisneming en onder-
steuning mede te deelen. 

Vervolgens werd naar  aanleiding van den bekenden 
brief van de kiesvereeniging Burgerplicht, het Zuiderzee-
vraagstuk ook in deze Vereeniging ter  sprake gebracht. 

e heer  Telders leidde het onderwerp in, en vermeende 
alle technische beschouwingen in deze vereeniging achter-
wege te kunnen laten , nia.tr  tien nadruk te moeten leggen 
op het groote belang, dat aannemers, industrieelen. 
handwerkslieden en technikers bij  verwezenlijking van dit 
grootsche werk kunnen hebben. 

Echter  niet alleen om den krin g van technische personen 
arbeid te bezorgen moet de Staat dit werk ondernemen, 
maar  het bewustzijn dat de Staat, door  het bezit van 
340 ,000 . uitstekend vruchtbaar  land, een reuzen-
schat voor  de verre toekomst zal verkrijgen, doet hem 
dit werk zoo vurig en in volle vertrouwen aanbevelen. 
.Vis slot deelt de heer  Telders de door  het Bestuur  voor-
gedragen motie mede, die zoodanig is ingekleed, dat 
een ieder, die belang in tie oplossing van het vraagstuk 
stelt, hoe hij  ook over  de details der  uitvoering moge 
denken, tlaarmede zal kunnen instemmen. 

e motie luidt : 
e Vereeniging zal zich bij  adres wenden tot de 

„hooge g met de mededeeling, tlat zij  besloten 
„heeft zich aan te sluiten bij  den wensch van vele zijden 
„geopenbaard, tlat het tie g moge behagen 
„spoedig een voorstel te doen tot benoeming eener 
„Staatscommissie, tlie den weg en de hoofdbeginselen 
„zal aanwijzen, volgens welke het Zuiderzee-vraagstuk 
„op de in 's lands belang meest wenschelijke wijze zal 
„kunnen worden tot oplossing gebracht." 

e heeren , Wittop g en . . , 
tlie zich niet geheel met de toelichting van den heer 
'Peltiers kunnen vereenigen, vooral wat de onbepaalde 
verdediging van de door  tie Zuiderzee-vereeniging ge-
geven oplossing betreft, schonken echter  gaarne volle 
adhesie aan tie zoo algemeen gestelde motie van het 
bestuur, zoodat deze bij  acclamatie werd aangenomen. 

Na behandeling van eenige meer  huishoudelijke zaken, 
werd tie vergadering gesloten. 

T  V A X E J TO T 
G . 

n het jongste nummer van het
meent „een lid dat zich steeds op de hoogte houdt 
van tie handelingen en verrichtingen der " 
mijn stukje ('") te moeten weerspreken. 

j  zegt dat mijne verrassing blijkbaar  een gevolg 
is van de algeheele onbekendheid met hetgeen den 
laatsten tij d in de j  is geschied; dat de 
uitgave niet zonder  voorkennis van de leden is tot 

(*) Zie 11e Opmerker van 27 Augustus jl., bladx. 
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stand gekomen, daa het een numme van het feest-
a was, doo  de A l g . g in i 

1891 vastgesteld; dat het t d is als 
zoude het eene g zijn op eene eigendunkelijke 
wijze tot stand , daa na het besluit de  A l g . 

g op het  de g e die 
uitgave te n en tot stand te ; dat dit 
geschiedde doo  het instellen eene commissie. s 
zegt dit li d dat e  ook geen e kan zijn van een 
getal , wij l het  bij de opening 
de g de g gaf deze s te zullen 
doen volgen doo , a het mocht blijken 
dat de kosten de  uitgave gedekt n en, daa men 
met een l moest beginnen, het van zeil t 
dat in de e plaats die leden in g kwamen, 
die na het besluit de  A l g . g hadden doen 
blijken van hun sympathie voo  deze uitgave en hunne 

g het t luidden toegezegd. 
e wil ik gelooven dat het aan menig l i d , dat 

op e wijze dan doo  het lionwkiiudig Weekblad 
op de hoogte t gehouden van de handelingen en 

n de d zal zijn , 
dat zoo iets eene g genoemd kon ; 
maa hun die. evenals ik , in het g gelezen 
hebben dat na de vij f s voo  tie g 
nog in g d genomen eene uitgave van 

e n van den laatsten tijd en a 
niets mee van deze zaak , zal de g 
van eene g van e n van 
leden de  wel eenigszins d geweest zijn. 

t de  mijne betooging om en 
geeft e  eene geheel e wending aan; ik heb toch 
niet gewezen op het eigendunkelijke of de onwettigheid 
de  uitgave, maa wel op het ongepaste van de wijze, 

p de zaak behandeld is, zonde de leden in het 
algemeen n te kennen, dus doo g te han-
delen , dus doo  iets te doen wat in d i> met de 
belangen van vele leden de . 

 het zee onzeke is of e  ooit een g van 
deze g zal , hebben zij , die toe-
vallig niet in de gelegenheid n hun sympathie te 
betuigen of die te bescheiden n om zich op den 

d te , achte het net gevischt. / i j 
kunnen zich n met den schijn eene belofte, 
die geheel in de lucht hangt. t d t 
hie : wie het dichtst bij het vuu  zit, t 
zich het beste. 

 lid dei  voornoemd. 
, Septembe 1S92. 

N N E N L A N C  E l i  T E \ . 
\ 1 . c s heeft op voordracht van den 

r  van \\. . en N. eene Staatscommissie ingesteld met opdracht 
om te onderzoeken of een afsluiting en een droogmaking van de Zuiderzee, 
op een wijze als door  de /itidei/ee-vereeniging i- vooryottdd. in '» land-
helang ludioorl tv worden ondernomen, en zoo ja, op welke wijze 'li l 
werk tot uitvoering moet worden gebracht: voorts i> liepaald tint een verslag 
van de uitkomsten van hel onderzoek der  commissie door  haar  aan de 

n /al worden uitgebracht. 
Voorzitter  de/er  commissie is de r  van \V. . en N. 
— n de l.iat-t gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging 

tot bevordering van fabrieks- en hnnd-werkuijverheid in -Nederland werd 
0. a. de vraag behandeld: 

t op de overheid de plicht er  voor  te zorgen dat de werklieden 
verzekerd worden tegen de gevolgen van ongelukken bijwerken, die van 
overheidswege worden aanbesteed? Zou ja, welke ï-de beste wij/e, waarop 
dit kan geschieden ?*" 

Ue door  het hoofdbestuur  lieiioemdc commi>sie bracht bij  monde van 
den heer  Van n rapport uit, ln-antwoordde de eerste vraag in het 
algemeen in tootemnieiiden zin en de tweede met aN haar  gevoelen mede 
te deelen, dat de Staat zelf de zaak ter  harte moest nemen. 

c voorzitter  betwistte het dat de Staat, een werk aanbestedende, i-
werkgever, in den zin waarin de commissie tlat bedoelt. Es er  plicht om 
te voorzien in verzekering tegen ongelukken, dan kan die niet op den 
Staat rusten, die slechts werk bestelt, maar  op den aannemer van het 
werk, want tusschen den Staat en de werklieden ran  aanbestede

bestaat geen rechtstreek>cb verband. e overheid kan echter  zorgen «lat 
de aanbestede weikeu worden uitgevoerd onder  voorwaarde, dat tic werk-
lieden dooi hem, die liet werk aanneemt, worden verzekerd tegen ongelukken. 

e commissie handhaafde bij  monde van den heer  Van n haar 
standpunt. e aannemer is slecht- de uitvoerder  van het werk; hij  die 
het werk aanbesteedt, voor  zijne rekening laat maken. i> tie eigenlijke 
werkgever, eu deze heelt te zorgen voor  verzekering van de werklieden 
tegen ongelukken. e verzekering in eigen beheer  nemende zal liet rijk 
bovendien veel goedkooper  kunnen verzekeren dan als hij  zich wendt tot 
particuliere maatschappijen. 

e voorzitter  bied volhouden dat niet hij  die doet aanbesteden de 
werkgever  is, wel de aannemer. < , de Staat zal toch de kosten 
moeten betalen, daar  de aannemer de extia-uitgaai'  in de n 
in rekening zal brengen. n heeft spreker  geen bezwaar, mit.- de 
Staat zelf niet als werkgever  worde beschouwd, want dat ware weten-
-chappelijk en juridisch eene onhoudbare stelling. 

e heer  Westerouen van n betwistte de verplichting van den 
Staat om zelf te verzekeren bij  werk in eigen beheer, waar  hij  die ver-
zekering ook niet /on toepa—eii volgen- het rapport dei connni-sie) voor 
de werklieden, die aan den Staat geleverd werk hebben vervaardigd. 

e heer  Van n deed uitkomen, dat er slechts verschil van meening 
bestond over  den vorm, niet over  het begin-el. 

e voorzitter  bracht iu het midden dat de verplichting om alle WClk-
lieden te verzekeren tegen ongelukken een andere vraag is. die slecht-bij 
de wet kan worden opgelegd. 

j  volhardt voor  het overige bij  zijn meening. Zoolang er  geen wet ii 
kan van [dicht voor  Staat of particulieren geen >prake zijn. e voorts 
/al de Slaat werklieden verzekeren, die heden bij  hem, morgen bij  een 
ander  in dienst zijn? t er  verzekerd worden, dan dient het door  den 
aannemer, den uitvoerder  van het werk te geschieden. * tok met de wijze 
van verzekering, de wijze waarop, kan spreker  zich niet ten volle vereeni-
gen, althans hij  zou dieper  in de zaak willen ingaan dan de tijd th.-.ns 
gedoogt. 

e voorzitter  constateerde dat inderdaad tie practijk thans is, dat de 
Slaat de verzekering als plicht op zich heeft genomen. r blijf t du-niets 
over  dan tie modus quo, en dat punt is zoo maar  niet lot eene g 
te brengen. j  is echter  bereid het debat voort te zeilen, alhoewel hij 
het beter  achl het punt van de l»e>te wijze van verzekeren lot een volgend 
jaar, overeenkomstig het voorstel van , aan te houden. 

g werd bij  acclamatie besloten* 
— bii het uitreiken van de diploma's aan de bekroonde amateurs en vak-

pbotographen ter  tentoonstelling te Scheveningen, weid door  den voorzitter, 
den heer . A. |. \.. , in eenige toepasselijke woorden hulde gebracht 
aan tien ontwerper  van het keurig diploma, den heer  A W. van , 
en aan du tinna S. l.ankhout en Clc., die bereidwillig de uilvoering der 
diploma's kosteloos op zich had genomen. 

— e heer  l.otlelt schrijft in het liet* Vaderland; 
e -childer- van het continent, die liever  niet in de ba/ars der l 

Academy hunne werken' tentoonstellen, maar  toch gaarne hunne -chüdcrijen 
onder  de oogen «lei kunstverzamelende Engelscnen brengen, zullen een 
nieuw onderkomen vinden in de pa- opgerichte „New (ïranOf  «alleries", 
S l t bij  Ncu-Bond-Sireet. bonden. 

1 k- Art  1'. (i. Pranglc Esq. i- thans in Nederland, om 
relaties aan te knoopen. Vele der  toongever- in de r'ramche kun-tw erckl 
moeten reeds hunne medewerking, nl. het exposeeren van hunne voort-
brengselen, hebben toegezegd. 1 te directeuren der  onderneming zijn: 
Viscount baring, T. . Crofl , Alfred Tarqtünar Esq., s of 
i.ranbv . P., d , l\. . Underdown Esq., Q. C. en l 
of Wharnclifle. 

gstle werd ile driejaarlijksche tentoonstel-
met eene toespraak, waarin hij  zeide 

.  tinsdag joi 
ling door  den burgemeester  geopen 
het le betreuren, dat ook deze expositie weder  moest worden gehouden 
in een hulpgebouw . maar  er  zich over  te verheugen, dat door  de mild-
heid r gemeente en tie offervaardigheid van eenige ingezetenen de vved-
-trij d mogelijk i- gemaakt. t is een blijk van Amsterdam's onverdoofde 
kunstliefde, die nug heerlijker  zich zal uitspreken als - de grond-
slagen worden gelegd van een waardigen kunsttempel, waarin de niee-
-terstukken der  moderne kun-t eene plaats zullen vinden, en welke tempel 
levens zijn ruimten /al openstellen voor  de volgende driejaarlijksche ten-
toonstelling. i dankbetuiging aau allen, die tot het welslagen der expo-
sitie medewerkten| besloot de burgemeester  zijne korte rede. 

Wal de tentoonstelling zelve betreft, zij  lelt ruim 600 Schilderijen, 
teekeningen en beeldhouwwerken, verdeeld over  zeven zalen. Er  enkele 
-tukkeu uil , lïelgie, Noorwegen en Frankrijk . 

(A. et A.) — Wij  ontvingen ter  kennismaking het eerste nummer van 
e Timmerman", orgaan van de tiinmerlieden-vereeniging r eendracht 

verbetering"  te Amsterdam. 
li l het proefnummer blijk t dal de redactie zich tot taak stelt, uitsluitend 

den maatschappelijken toestand der  werklieden in 1 algemeen lei harte le 
nemen. t komt ons daarom voor  dat de titel, tlie een vakblad doel 
vermoeden, minder  juist gekozen is. 

. n jden September  had, in tic boxenzaal van het café 
i-ritsihy, aan de e alhier, de 12de vergadering plaats van de 
Nedei  van werktuig- en scheepsbouwkundigen. 

Prof. 11. Cop, uit , gaf eenige beschouwingen naar  aanleiding van 
de voordracht, doen- den heer k s Jr. in tie vergadering van 
15 Augustus 1891 gehouden. j  gaf hierbij  een historisch en critisch 
overzicht van de proeven, genomen tot bepaling van den weerstand bij 
schepen. e doorwrochte voordracht lokte eenige discussie uit. 

lte-loten werd dat de volgende vergadering, bij  wijze van proef, op 
Woensdag zal gehouden worden, tenzij  buitengewone omstandigheden 
zulks ongewenseht maken. e proef i- een gevolg van de bezwaren , 

10 September  1892. 
E . 

,one veigadcring-door  sommige leden gemaakt tegen tien Zaterdag alsgew 

r  den voorzitter*  den heer  F. W. , werden eenige mede-
deelingen gedaan l>etretïemle e handelsinrichtingen. Na afloop 
der vergadering maakten de mee-te aanwezige leden een watertocht langs 
tleze haudel-inrichtingen. 

e volgende vergadering /al te t woolen gehouden, en daarmede 
verljonden worden een k aan dc Ned. (iist- en Spiritusfabriek. 

* n de op 2 September  gehouden vergadering van aandeel-
houders is tot directeur  van de j  der  Staal waterbronnen benoemd 
tie heer  C. J. Vis, te , op een vast salaris van f 2000 per  jaar 
en één cent per  ll*»sch, tlie verkocht worth boven het cijfer  van honderd-
duizend tlesschen. 

— Naar  men verneemt zal «le ambachtsschool den  ' r  e. k, 
op feestelijke wijze geopend worden en heeft de r  de benoeming 
van den heer  Van l tot directeur  goedgekeurd. 

! 1V < iemeenteraad besloot tot het  van een 
opzichter, hoofd van den reinigingsdien-t. 

. Tol leden van tie jury der  hier  te honden tentoonstelling van 
gastoestellcn tot verlichting, verwarming en drijlkrach t , zijn benoemd de 
heeren J. A. Francois, directeur  van de gasfabriek en hoogilrukvvaterlei-
tling te , voorzitter  van de Vereeniging voor  gasiabrikanten
Nederland; l' . . Salomons, ontler-direcieiir  van de gasfabrieken der 
gemeente , secretaris van voornoemde Vereeniging en J. J. 
Prins, directeur  van de ga-fabriek alhier. 

. Aan  J. . Telders, voorzitter  van  iftuht, werd 
dezer  dagen een tegeltableau aangeboden , vervaardigd in de fabriek van 

Joost 't t en l.abouchère, voorstellende een gezicht op het l iemeen-
 de . t stuk is een kopie naar eene origineele 

teekening van . Springer  en geschilderd dour  den plateel-childer . Sent; 
hel kunstwerk doel zoowel de fabriek als den schilder  alle eer  aau. 

WlNst . n de voorgaande week werden in de bekende klokken-
gieterij  van den heer  A. . van iïergen , te , vier  metalen 
torenklokken gegoten in een smeltoven van nieuwe constructie, waardoor 
het mogelijk was in vier  uren tijds de geheele  metaal te smelten 
en te gieten. t belangrijke werk is door  den heer  A. . van Bergen 
Jr. geheel zelfstandig uitgevoerd en naar  wij  vernemen uitnemend ge-laagd, 
tiaar  de klokken niet alleen zuiver  gegoten, maar  ook helder  en harmo-

 van geluid zijn. 
— e j  tot exploitatie van Staat  en den

n Spoorwegmaatschappij  hebben voor  de inzendingen aan de tentoon-
stelling te  vrije terugzending toegestaan. 

up aanvrage  bij  den heer e . k in <>o, Amsterdam, gratis 
i de/er  tentoonstelling te bekomen. 

. 

Opnieuw vestigen wij  er  de aandacht op dat afzonder-
lijk e nommers van  (  tegen iwruxtbetalmg 
toegezonden worden. e prijzen bedraden 15 cent per 
nommer en 2; cent per  plaat. 

 Administratie, 

. 
— j  beschikking van den r  van 

Waterstaat, l en Nijverheid is, aan W. 
A. Bfiumer, op zijn verzoek, eervol ontslag ver-
leend als opzichter  le klas-e van 's s water-

 behoudens aanspraak op pensioen. 
— Te < iocs- is overleden ile heer  ('. . , 

chef van de tinna wed J. « . e A: Zoon, 
in liet gansche land bekend 'lour  haaruitgebrei-
ilen handel in landbouwwerktuigen enz. 

. 

Op  <f«n il l Nrplrmbrr
n Architecten .1. STO  ft , 

namen- limine |iriiiei|nileu , aanbesteden: 
t bonwen van een , 

, s en * 
plaatsen, op een n langs den 

, nabij het -
lingsche , onde de Gemeente 

. 
k ril u zijn  nl' - den 

n September, tegeti betaliim- van /'  '.i.—, ver-
krijgbaar  ter j  .1. , Wijnstraal .'11, 
Jiotttfdam. 

n worden verstrekt aan het n 
v;in li'iveiueli'ieuitl e Architecten, Yiac/iUf' ,it V . 7. 

Op Xatrrttat, den 19 1 Heptrmher 1*92 
des namiddags te 3 uur, zal d nor liet t uur  der 
Coöperatieve i "Coaeordio"',  i«eve— 
tî d le , iu Café \Yuf van den heer 

E aldaar  worden aanbesteed en later  in 
 w( het te  lUiaiixh'..sluit  fr> if'-nd* 

het plan run hi\hiu»i,>'j  der  worden 

qeyuad 

de bonw van ZEVEN N op 
een , gelegen aan den kleinen 

g te
'  op Woensdag den n September 

1802, des morgens elf uren, op lui terrein door 
den arebited .1. , hij  wien verdere inlich-
tingen ti'  bi-konten zijn. 

Bestek en teekeningen rijn  verkrijibüa r hij  den 
boekdruk ka-  i.n.i;ok. klein d te -

, tearii beluiiinr  van / 2. 

v 
, halt' , zachte, 

uit de eenipe in die steensoort bestaande ..-roeven 
van E E Ï . 

iTT' " 

, 
P h o t o z i n c o g ^ r a p h i e 

e ondereet eek cn de vestigt de aandacht op zijn 
r  vour  PfaeUtlthe-graplile, bijzomler 

t voor  de reproductie vau , Terke-
nlsifesi enz. van ill! . Architecten er. n 
digea ; op die voor  Pheteslsiregraphl*  voor  tie 
reproductie van Platen eu Cravores, ook van 
reeheninsjf n vour u euz.teodieastevai. 

. Vitgeven en op zijne N tc rèa t>pe- ln r i rh t l t i g 
vuur  1111. e alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met protven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O. J . T E i l B A f . 
# , 

i 9». 
n na Parket- es Wandtegels. 

Vraag dessins enz. 

Georg-, , Bergwerks- & 
n te Osnaörück. 

 oordixer  vour  Noderlaml en koloniën, 

F. W. . 
. t 117. 

s

c  JiergleterlJ t-n 
. 

 &  C ° , 
UHOtsni v t . n i . i . 

. 
l n 

e s en . 
n voo  het . 

S VOO N 
. 

Ann de e straat en 
n di'  s>el<if>rach« Poert te- Ven 

too zijn verschillende
 T E . s j  don 

lieer  VAN .LT .-ild.-mr. 

. & J. , 

S EN , 
1883 bekroond met 

 A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 
. 

J . W . V - G o u d a , 
P l a f o n d s, S e p a r a t i e m u r e n, V e a t i l a t i e k o k e r s . 

Onbrandbaar. . 
, Attesten, Prospectus gratis. 

Eenige  voo
d 

Siae du P r o s r ès 35. 

r  inrichting . 
. , 

\ B V  E 11 
t 'ro t ) 

, r  hut l l n ( en, 
, , 

. eu. e u. 
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te n le > n J u n i l * » . » 
n en Programma's zijn op franco aanvrage verkrijgbaar j  den tweeden onderge-

teekendc te . 
Namens de Commissie, 

W. 3. N. , Voorzitter. 
A. , Secretaris. 

vau staal of van t worden ) 
ptrnnti e geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

,
Generaal Agent voor  Nederland en  T. (». T Jr .

 U 
voo n en e gebouwen. 

Speciale g voo . 
f ) , , Stationsplein 17. Jf 

Gouden e g Scheveningen 1892. 
e . Civiele . n e s en t 

— i-i 

O m 8» 

a —  o 

 &  0. g , n & t . 

maken mogelijk eene npmrdigr daartirlling  van Plafonds, lichte Scheidsmuren, ttisseben-
vloereu, g ete. Hrlangrtjkf)  Hrnparing tn Hulmlr. 

loortrrffrlljkr  tsolrrring van n eu vocht ke muren. Onbrandbaar. Goedkoop. 
Verteirenwoordisrers voor : . A . B, Y Ac C o ..

e Fabriek VAN 

-

woor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekennnrs, e n i. 

d n . 

J. . P. JANSE, 

, 
levert alle  speciaal 

 eu
 en  voor

 voor

etc. ete. 
 /inent voor Xederland tg

 eigenaan ran 
(irauietgrocven te , , -

, . en . 

, Zaag en , 
te T en . 

welke reeds tal vau Grauietwerkeo hier  te lande 
en in de n geleverd en ïn bewerking hebben 

E E
vau werken in zink eu andere metalen 
te Helft beveelt zich aan voor  de 

n van alle mogelijke n 
iu lood, zink en koper  eu vooral ook voor 

n naar  iedere te geven 
teekeuiug. 

Tegen betaling van ƒ2.— zullen franco worden 
toegezoudeu: 
le. Oatalog-ua van ornamenten in lood 

eu zink. 
„  foot gesmeed-ijzeren trap-

balu-tera eu baluetere 
met zinken ornamen'. 

„  voor  jalousiekappen. 
Bij  bestellingen vau minstens ƒ30.— worden 

de twee gulden gerestitueerd. 
F. W. . 

t 402. 
 O . 

s Patent nienwe geruischlooze 

r  eenvoudigste en soliedste 
constructie, hoogst elegante 

eu nette afwerking. (5) 

A. E. VAÏÏ , 
T T E 

, . . 
T Y% 

Nieuwe Constructie 
, 

Torenuurwerken 
, 

op binnen- en buiten!andsche Ten-
toonstellingen bekroond. 

N 1883. . 
Gouden en Z i l ve re n . 

, . 
Opgericht 1856. 

a Amsterdam tSSS. 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
 en

worden verstrekt iloor  den Generaal-Agent 
voor  Nederland en

T.

Ter drukkeri j  der  Vennootschap t Vaderland" 
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r  F. W. VAN T JGz. 
Adres voor e eu Administratie vau liet Weekblad cn advertentien : 

Bureau van De Opmerker, Van Speijkstaaat 117, 's'Hage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia T. , 
. E  en P A U  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Voudelknde 185, te Amsterdam, 

en al, wit de Administratie van het Genoot-chap betreft, aan den 
- Sfcretaii>. American , te Amsterdam. 

A.W.W.1 
T ƒ 2.25 per  3 maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenlanden Nederlandsen* 
"  (de landen der  Postunie) ƒ 7.50, beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

S , bij  contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
* s-Hage en bij  den r  respondent . G.  CZN., Uoek-
handelaar te Amsterdam. 

N VA X T . 

1 e 973e gewone vergadering zal gehouden worden 
op \\'oen>dag 21 September a. s., des avonds 8 
uren, in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 

n van het Bestuur. 
b. e van den heer . Sluijterman als i 

gewoon lid. 
e. Bijdrage van den heer  W. t Cz.: , . / / ,/ 

rationalisme in
d. g van den heer  W. van Boven: 

„Het  van A'unstntjver/ieid te Haatlem." 
2". e tij d van inlevering voor de tweede gewone 

prijsvraag:  hoofd voor een aan bouwkunst 
gewijd weekblad" is vastgesteld op 26 September 
a. s. (Zie  Opmerker van 9 Apri l 1892). 

Namens het Bestuur: 

 le-Seeretaiis 

C. W. . 

(A. et A.) J E . 

n 1612 werd aan  lendrik Corneliszoon van Bilderbeeck, 
stadsmeester-metselaar een open erf verkocht, gelegen 
aan den Ouden Singel dicht bij  de Xieuwe . t 
gedeelte was eerst kort geleden tot de veste n ' 
getrokken en lag vroeger  buiten de . 

n mag dus besluiten dat in 1613 of 1614 het huis ! 
gebouwd door of ten minste voor  rekening van den stads- j 
meestér-metselaar. (George Galland schrijft dit gebouw | 
toe aan n de j uit ) g schijnt de 
mr. metselaar er  geen pleizier  van gehad te hebben, 
want in 1627 is 't als bebouwd erf verkocht en in andere 
handen overgegaan. 

Op de cartouche als gcvelsteenen leest men : 
T S X X X 

G i X U . 

waartusschen op een gevelsteen een dubbele bik met een 
kroontj e erboven. 

e Eedactie van a et Amic i t i a stelt zich al leen e 

Van de attributen zijn zeer  goed te herkennen: 
, aan den helm en het oorlogswapentuig. 

Venus, aan de twee vlammende harten. 
Ceres, aan de korenaren. 
Bacchus a,«n de druiven en de roemers. 

 Zeer  mooi beeldhouwwerk is de leeuwenkop, geheel 
bovenaan, en 't opengewerkte vruchtenmandje als eind-
versiering, 't k der  onderste verdieping is uiterst 
fijn  en geslepen, dan volgt gewoon metselwerk en 't boven-
stuk is voor  een paar  jaar  geheel nieuw opgemetseld. e 
kruiskozijnen zijn sedert lang verdwenen. 

Bij  de deur  heeft men tot meerdere sierlijkheid (?) een 
paar  pilasters aangebracht. ()verigens is 't gebouw vri j 
goed bewaard gebleven. 

. J . , 

 Apri l 1S92. 

( A . et A . ) 

E X X T 

. 

. E E OF . 

Ofschoon het jaar  1834 als stichtingsjaar  officieel in 
de archieven van het t is aangegeven, trad het 
vooral meer  openbaar op na de wettelijke erkenning 
van den 11 den Januari 1837 door g Willem V 
en na de bekrachtiging door n Victori a op den 
8-ten Augustus van hetzelfde jaar. Op den i8''<-" i 
1S66 schonk n Victori a het t ook de 
bijvoeging van „koninklijk" . 

t doel van het t was volgens het reglement: 
„het bevorderen van het algemeen belang en de ont-
wikkeling der  bouwkunst, zich ook uitstrekkende tot 
de aanverwante kunstvakken en wetenschappen". t 
zegel van het t wordt in de eerste statuten 
aldus vastgesteld: „l ie t zegel zal bestaan uit twee 
gouden klimmende leeuwen op rooden achtergrond, 
zich steunende tegen een zuil. waarin chevrons ge-
groefd , alles geplaatst op een grond, gegroefd als voor-
noemde zuil; een band omsluit het geheel en draagt het 
volgende opschrift: — e of British Architec^rjrfT^- ; 

l i t i j j ^&^S ^ 

l van E  1892. N " 3 8. O 
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Anno Salutio V (jaar  der  stichting); daar-
boven een muurkreon, eronder  het devies: „Usni Civium, 

i Urbium. — e woorden n Corp. . Gul. , 
herinneren het jaar  der  wettelijke erkenning, het zevende 
regeeringsjaar  van Willem V (1837). 

r  jaar  verschijnt in October  „Th e . . B. A . 
, bevattende de statuten van het , de 

ledenlijst, uittreksel der  statuten van de bevriende ver-
enigingen in het c rijk . de programma's van 
eischen voor  examens in de bouwkunst, enz. 

e leden van de . . B. A . zijn verdeeld in vij f 
rangen of klassen: fellows, associates, honorary as-
sociates, honorary fellows en honorary corresponding 
members, aan welke klassen later  nog is toegevoegd', 
die der  studenten (students) en der  verbonden zuster-
vereenigingen (allied societies!. c  wier  aantal 
ongeveer  550 bedraagt en die de eigenlijke kern van 
het t vormen, zijn architecten, die den leeftijd 
van 30 jaar  bereikt hebben en minstens zeven jaar  ge-
vestigd zijn; zij  «orden voorgesteld door  drie titulair e 
leden en betalen een entreegeld van vij f guinjes (p ni 

ƒ 6 0) en cene jaarlijksch e contributi e van vier  guinjes 
lp. m. ƒ 4 8) en hebben het recht achter  hunnen naam 
de initialen . , . B. A. te voeren. 

e Associates, wier  aantal ongeveer  Soo bedraagt, 
vormen de toekomst van het ; zij  moeten 
minstens een-en-twintig jaar  oud zijn 'en practisch 
werkzaam in de bouwkunst 1 teekenaars, opzichters, 
enz. ; zij  kunnen na het afleggen van een speciaal examen 
toegelaten worden als  zij  betalen een entree-
geld van drie guinjes en eene jaarlijksch e contributi e 
van twee guinjes, en voeren achter  hunnen naam de 
initialen A . . . 11. A . 

e Honorary Associates, ongeveer  in aantal, worden 
gekozen uit die personen, die door  hunne positie in 
de kunst of wetenschap zich verdienstelijk hebben ge-
maakt of kunnen maken tegenover  het ; twee i 
guinjes is het bedrag van het entreegeld en de con-
tributi e , welke gelden aangewend worden voor  de uit- i 
breiding der  bibliotheek. 

e Honorary  (zeer  klein in aantal) zijn de 
leden der  koninklijk e familie, de koningin Victoria , de 
prins van Wales, verder  de hertogen van Edinburg, 
Connaught, Westminster  en andere hooggeplaatste per-
sonen in het vereenigde koninkrij k en de koloniën. 

e Honorary Corresponding  zijn personen, 
die, geen Engelsch onderdaan zijnde, om hunne positie, 
welke zij  in de bouwkunst en aanverwante kunstvakken 
en wetenschappen innemen , door  hunne medewerking 
kunnen bijdragen tot het doel van het t ; zij  zijn 
volgens den kalender  van 1891, 50 in getal en verdeeld 
over  alle landen van a en der  Vereenigde Staten 
als volgt: België met 2 leden; n met 2 
leden; d met 8 leden (waaronder , 
Ende, Otzenj  Frankrij k met 17 leden (waaronder 
Bailly , , Gamier, Sédille) Griekenland met 1 
lid ; ë met 7 leden; Xederland met 3 leden . 
1'. J. . Cuypers, Jhr. A. dc Stuers en Jhr. Victor 
de Stuers); Oostenrijk met 3 leden; Portugal met 1 
lid ; Spanje met 2 leden en de Vereenigde Staten van 
Amerik a met 4 leden. 

Sedert twee jaar  worden dc Students, nu nog klein 
in aantal, ingeschreven in het register  der . . B. A , 
na het afleggen van een speciaal examen. 

e Allied Societies zijn de zuster-verecnigingen in ; 
Groot-Brittani ë en , in ë of andere 
landen onder  Engelsch protectoraat, wier  statuten goed-
gekeurd zijn door  den raad der . . B. A . (bestaande 
uit een president, vier  vice-presidenten, secretaris en 
twinti g leden.) t aantal dier  vereenigingen bedraagt 

in het vereenigd koninkrij k 12; 
woordigers in den raad der . . 

zij  zenden vertegen-
B. A . 

(Wordt vervolgd.) 

. 

hage, 

l . 

 E X E  , 

. . : . — 's-(iravc>:-

W. 1'. v.\x  &  Zoo\. 
n den vorigen jaargang (*) deelden wij  onzen lezers 

het twistgeschrijf mede, tusschen de heeren e Stuers 
en c r  ontstaan naar  aanleiding van den vóór 

; omstreeks 17 jaren uitgeschreven wedstrijd voor  het 
ontwerpen van een museum-gebouw tc Amsterdam. a 
schreef de heer e r  eene brochure {*), waarop 
de heer e Stuers thans heeft geantwoord. 

.Verschillende omstandigheden"  — zoo verklaart hij  — 
hebben mij  verhinderd deze brochure vroeger  te doen 
verschijnen. 

r  doel is protest aan te teckenen ten aanzien van 
de beschuldiging van oneerlijkheid en bedrog door . 
X. de , lid en secretaris van de commissie van 
toezicht van 's , tegen den r  van 
staat . J. k Az. uitgesproken, en het publiek 
in te lichten aangaande de wordingsgeschiedenis van het 

. 
„Toen ik in Xovembcr  iSyi een eerste protest deed 

hooren, trof het mij  dat . e r  in zijne repliek 
bekende voorlang erop verdacht te zijn geweest, dat 
ik een onweerswolk van grieven over  zijn hoofd zou 
doen losbarsten. e erkentenis bevreemdde mij . Xooit 
toch had ik met . c r  eenige moeilijkheid 
noch onaangenaamheid gehad; hoe kon hij  dan een 
onweerswolk van grieven voorzien? Was dan zijn geweten 
niet zuiver? 

. Een ingesteld onderzoek leerde mij  dat 
deze persoon onder  het mom van zekere
sinds geruimen tij d zoowel . Cuypers als mij  achter 
de schermen bestookte en zwart maakte, in vereeniging 
met een ander  nog hartstochtelijker  museumknager. 

„Ja , ik vernam dat . e r  zelfs de commissie 
van toezicht van 's , waarvan hij  secretaris 
is, trachtte op te zetten tegen de mannen die het 

m hebben tot stand gebracht. 
n brochure zal . e r  niet tot andere 

' gedachten brengen. 
„Slechts op één punt hoop ik dat zij  hem zal bekceren , 

namelijk ten opzichte van dc door  hem uitgesproken 
meening, dat ik bevreesd zou zijn tegen hen, die het 
verdienen, nog tijdens hun leven op te treden." 

Wi j  komen later  op deze brochure terug. 

T V A N . 
Op , 13 dezer, hield het k t 

van s zijne zomervergadering in een der  lokalen 
van het Centraal station te Amsterdam; dc zaal was rijk -
versierd met een aantal platen, teekeningen en photo-
graphieen, betrekking hebbende op de werken, die na 
afloop van de gewone werkzaamheden en op den daarop 
volgenden dag door  de leden zouden worden bezichtigd. 

Al s naar  gewoonte werd bij  deze feestelijke bijeen-
komst, hoofdzakelijk gewijd aan excursies, slechts dat-
gene behandeld, wat urgent is of door  het reglement 
wordt voorgeschreven en werden inlichtingen verstrekt 
en voordrachten gehouden over  de werken waaraan een 
bezoek zal worden gebracht. 

e president W. F. s opende de vergadering 
te 11 uren met een woord van herinnering aan de leden, 

(*) Zie  Opmerkt* 
(*) Zie  Opmerker 

 pag.
1892, pag. 46. 
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die sedert de vorige vergadering door  den dood aan het 
t waren ontvallen. t waren er  wederom een 

zevental, de heeren G. , . G. .
A . , . Ei. Jacobi, . de Xeufvillc, J. . 
Erdmansdorfer  cn A. . de Bruyn . 

e notulen der g van 9 Juni jl . 
waren gedrukt aan de leden toegezonden en werden 
goedgekeurd. 

Een aantal geschenken waren wederom ontvangen, 
waaronder  het portret in groot formaat van den oud-
president N. Th. . 

Namens den d van Bestuur  werd mededeeling ge-
daan, dat een uitvoerig adres aan den r  van 
binnenlandsche zaken, met afschrift aan dien van water-
staat enz. was ingediend, waarin opnieuw op de oprich-
ting van een rijksproefstation voor  bouwmaterialen wordt 
aangedrongen, op welk adres nog de beschikking wordt 
ingewacht. 

Een brief van de commissie voor  de behartiging van 
de belangen van Nederlandsche inzenders naar  dc wereld-
tentoonstelling te Chicago, gaf den Voorzitter  aanleiding 
<le leden uit te noodigen om bij  eventueele inzending-
van technische werken zich vcor  ultimo October  tot den 

d van Bestuur  te wenden, om vanwege het t 
eene collectieve inzending te doen slagen; het daartoe 
strekkende aangevraagd crediet werd bij  acclamatie 
toegestaan. 

r  den Voorzitter  werd melding gemaakt van hetgeen 
door  den d van bestuur  was verricht om het mogelijk 
te maken, dat het zesde congres van binnenlandsche 
scheepvaart in 1S94 in Nederland zal worden gehouden, 
en wel tc 's-Gravenhagc, waarbij  dan het t zich j 
aan het hoofd der  zaak zou stellen. Uit die mededeeling 
bleek, dat de zaak, wat het t betreft, tot nog 
toe was afgestuit op dc groote kosten aan de verwe-
zenlijking van het denkbeeld verbonden. 

Na deze mededeeling verzocht het lid , de afgetreden 
president J. F. W. Conrad, het woord, om in het breede 
te ontvouwen wat ertoe had geleid, dat de Nederlandsche 
leden van het congres evenwel de uitnoodiging hadden 
gedaan om het zesde congres te 's-Gravenhage te houden. 
Xa beraadslaging werd door  dc vergadering in beginsel 
goedgekeurd, dat het t dc leiding van de zaak 
zal op zich nemen, omdat in de November-vergadeiïng 
de discussie zal worden voortgezet. 

Van den hoofdingenieur  van den waterstaat in het 
9 d e district waren brieven ontvangen ten geleide van 
de waarnemingen aan n r  over  de maanden \ 

i tot Augustus 1892. 
Van de e j  van wetenschappen ! 

was het programma voor  1S92 ingekomen. 
r  het lid . C. Bosscha was een brief ingezonden, 

ten geleide van eene verhandeling over  het verdam-
pingsvermogen van stoomketels, welk stuk in handen 
van eene commissie is gesteld om advies. 

r  het lid 1'h. W. van der  Sleijden, die met het 
lid G. J. de Jongh het t had vertegenwoordigd 
op het vijfde congres van binnenlandsche scheepvaart, 
werd daaromtrent een verslag aangeboden, dat bij  de 
notulen der  vergadering zal worden afgedrukt. 

n verband met het voornemen om na afloop van de 
vergadering onderscheiden werken te bezichtigen , werden 
in deze vergadering al vast korte mededeelingen gedaan 
door  het lid J. '/.. Stilten over  het fort Pampus, bij  wel-
willende toestemming van den r  van oorlog ter 
bezichtiging gesteld, en door  de leden . (). van n 
en . J. Eymer over  de werken te Schellinkwoude. 

Eenige nieuwe leden werden aangenomen en anderen 
als zoodanig voorgesteld. 

Na afloop van vergadering en het gebruiken van eenige 

ververschingen, werd per  stoomboot het voorgenomen 
bezoek gebracht aan het fort Pampus, alwaar  de leden 
werden gerecipieerd door  den luitenant-kolonel eerst-
aanwezend-ingenieur . Sturms, die ook de vergadering 
had bijgewoond; daarna werden de werken te Schellink-
woude cn die aan aan den mond van het w edekanaal 
bezocht en deze dag besloten met een vriendschappelijken 
maaltijd in het Vicoria-hotel te Amsterdam, alwaar  de 
heer  Sturms als gast van den d van Bestuur  was 
aangezeten. 

s anderen daags werd per  extra-trein een tocht ge-
maakt naar n , ter  bezichtiging van dc sluiswer-
ken aldaar, waardoor  dc leden in de gelegenheid waren 
met bewondering te constateeren hoeveel sedert hun be-
zoek in het vorige jaar  reeds was tot stand gebracht-
n het directiegebouw werden vooraf de noodige inlich-

tingen verschaft door  den leden A . A . Bekaar  en \ \ . . 
du Croix. 

Na het gebruik van een déjeuner werd nog in twee 
stoombooten een tocht gedaan langs het kanaal en in 
zee tot tot op 6000 . uit den wal, waarna de leden, 
wél voldaan over  al wat ze hadden bezichtigd. huiswaarts 
keerden. 

G "  T E . 
Algemeene vergadering, gehouden op \^Scpt.'<)2. 

Na de aanwezige leden op deze eerste bijeenkomst 
na de zomervacantie welkom tc hebben geheeten, deelde 
dc Voorzitter  mede, dat de Vice-voorzitter-penning-
mecster, de heer  J. 1'. J. , alsook de ie- en 2e 
Secretaris, de heeren A. J. Sanders en . Stoffels, 
wegens drukk e bezigheden, als bestuursleden wenschten 
af te treden. Op de a. s. ()ctobcrvergadcring zal de 
verkiezing voor  deze drie opengevallen zetels plaats 
hebben. 

t Jury-rappor t over  het antwoord, onder  motto 
"  ingezonden op dc prijsvraag voor  eene „Pro -

testantsche dorpskerk,"  werd uitgebracht; den vervaardiger 
werd door  de Jury geen' bekroning voor  dit ontwerp 
toegekend. 

Achtereenvolgens werd hierna gelezen, het tuecjaar-
lijksch verslag van den 1 ste-Secretaris , het verslag van 
den Bibliothecaris-archivaris cn van de Yragencommissie. 

c benoeming van 2 lokaal-commissarissen en 3 leden 
voor  de Yragencommissie werd tot de volgende ver-
gadering verdaagd. 

Op de statuten, welke thans in overeenstemming zijn 
gebracht met het nieuwe regiement, zal opnieuw de 
koninklijk e goedkeuring worden aangevraagd. 

Ten slotte werd nog medegedeeld, dat de heer  J. J. 
van Nieukerken, architect alhier, is toegetreden als 
kunstlievend lid der  Vereeniging. 

Eenige ontwerpen van uit te voeren werken op de 
gronden van dc e j " 
van de heeren . Stoffels cn . du u Fzn., benevens de 
2e en 3e aft, 3e jaargang, van het plaatwerk e 
Architect,"  vormden de kunstbeschouwing. 

G E -
. 

e aannemer . 11. s te Groningen heeft onder 
dagteekening van 14 Juni 1892 tot den d der  ge-
meente (.roningen een request gericht, waarin hij  zich 
beklaagt over  den uitleg, dien het Bureau der  Publieke 
werken meent tc moeten geven aan sommige bepalingen 
van het bestek der  door  genoemden aannemer aangenomen 
bewaarschool, en wel in verband met dc toepassing der 
Algemeene Voorschriften van het t van Water-
staat. Een onzer  lezers verzoekt ons dit adres, waarover 
eerst den Sept. jl . door  het College van B. en W, 
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advies werd uitgebracht, in zijn geheel op te nemen. 
Gaarne voldoen wij  aan dit verzoek, ofschoon het ons 
leed doet niet in de gelegenheid te zijn gesteld ook het 
rapport van den r  der  gemeentewerken , waarnaar 
in genoemd advies verwezen wordt, te plaatsen. 

t adres is van den volgenden inhoud: 

Groningen, [4 Juni 1892. Aan den n 
d der  Gemeente Groningen. Ondergeteekende, -

nelis s , aannemer te Groningen, neemt 
de vrijhei d zich beleefdelijk tot Uwen d te wenden 
naar  aanleiding van de volgende feiten: 

Op den 6<ien j u n i f y , n a m nj j  a a n v a n ^ e gemeente 
Groningen „het bouwen van een bewaarschool aan den 
Westerbinnensingel, onder  bijlevering van alle daartoe 
noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten, enz. enz." 
en zulks voor  een som van f 19730, betaalbaar  in drie 
termijnen, de eerste ten bedrage van wanneer  het 
gebouw onder  de kap en glasdicht zou zijn, de tweede-
ad Vm wanneer  de primitiev e oplevering plaats zou 
hebben, de derde ad % 0 wanneer  de eindoplevering zou 
hebben plaats gehad en hij  aan alle zijne verplichtingen 
zou hebben voldaan. Voor het bestek golden de Algemeene 
Voorwaarden van het e van Waterstaat, l 
en Nijverheid met eenige hier  niet ter  zake afdoende 
wijzigingen, terwij l in artikel 8 „verrekening"  werd be-
paald dat alle in het bestek genoemde hoeveelheden niet 
verbindend zouden zijn voor  de e (hier  den direc-
teur  der  gemeentewerken) en dat, behalve datgene wat 
volgens de bedoeling der  besteksbepalingen niet voor 
verrekening in aanmerking komt, het meer  of minder 
verrichte werk zou worden verrekend naar  een in dat 
artikel opgenomen tarief, waartoe de aannemer verplicht 
zou zijn geregeld een staat van meerder  of minder  werk 
aan te leggen , welke elke week door  hem en den opzicht-
hebbende zou moeten worden afgeteekend, terwij l geen 
betaling voor  meerder  werk zou geschieden, dat niet op 
een der  weekstaten genoemd en door  den opzichtheb-
bende als zoodanig opgenomen zou zijn. 

Over  den staat, die van het meerder  of minder  werk, 
zich voordoende tot op de betaling van den eersten 
termij n der  bestekpenningen, is opgemaakt en die door 
hem aannemer en den opzichter  J. J. Wibbelink op

r  1891 werd geteekend, is geen verschil ontstaan. 
t meerder  werk tot op 1 r  189  beloopt 

ƒ 467.87'/, en het minder  werk / 366.94, zoodat het 
verschil ten bedrage van f 100.93 '/, , dat naar  adressants 
meening reeds had moeten zijn betaald bij  de uitbetaling 
van den eersten termij n omdat het toen reeds vaststond 
(aan het bouwbureau werd hem gezegd dat het geen 
gebruik was dat te doen en adressant had zich daar 
maar  bij  neder  te leggen), thans bij  de betaling van 
den tweeden termij n vereffend zal moeten worden. e 
tweede termij n van  l s namelijk verschenen, daar 
de primitiev e oplevering heeft plaats gehad, en ook 
over  de betaling van dat gedeelte der  bestekpenningen 
is hem niet gebleken dat verschil van gevoelen bestaat. 

r  tevens zal bij  die uitbetaling van dien tweeden 
termij n verrekening moeten plaats hebben van den staat 
van meer  of minder  werk, zich aansluitende aan den 
bovengenoemde van 1 r  1891 en loopende 
over  het later  meer  of minder  geleverde werk tot op 

e oplevering. Over  het opmaken en goedkeuren of 
teekenen van dien tweeden staat van meer  of minder 
werk is nu quaestie gerezen, en adressant, die noch 
den tweeden termijn , noch het vaststaande saldo van 
f .93 ' / i noch het saldo dat hem voor  meer  werk 
van af 1 r  1S90 toekomt, verkrijgen kan, 
tenzij  hij  zich nederlegge bij  wat men aan het bouw-
bureau wil, kan zich daarbij , omdat het grof onrecht 

en willekeur  is, niet nedcrleggen en wenscht U de ge-
rezen quaestics te doen kennen. En daartoe moet hij , 
ter  richtige bcoordeeling, terugkomen op den staat, die 
1 r  1891 werd geteekend, en op hetgeen daarbij 
is voorgevallen. Op dien staat, hierbij  overgelegd, werd 
hem als meer  werk goed gedaan een som voor  balken 
van meerdere lengte dan de in het bestek bepaalde, maar 
verder  ook een bedrag van ƒ27.85 '/ 2 wegens meerder 
voegwerk. 

Toen hem dit meerder  werk betreffende die balken en 
dat voegwerk werd gelast, begreep adressant dat hij 
verstandig zou doen schriftelijken last voor  het ingaan 
op die afwijkingen voor  het bestek te vragen om latere 
moeite te voorkomen. Op zijn schrijven aan den adjunct-
directeur  der  gemeentewerken van 14 September  1891, 
in minuut hierbijgaande , ontving hij  op denzelfden dag 
het mede overgelegd antwoord van den heer , 
waarbij  de niet-toepasselijkheid van S 445 der  A . V. 
alinea 9, waar  adressant naar  verwezen had, werd be-
weerd, omdat afwijkingen van het bestek, als die waartoe 
hem last waren gegeven geene „buitengewone werken'' 
in den zin van bedoelde alinea waren. j  werd verwezen 
naar  art. 8 van het bestek , onder  bijvoeging dat vrees 
voor  kwestie, welke later  zou kunnen voortvloeien daaruit 
(te weten dat hij  zonder  schriftelijken last aan de gelaste 
afwijkingen voldeed) niet bij  hem behoefte te bestaan, 
wanneer  hij  de orders der  directie en de bepalingen van 
 het bestek maar  strikt naleefde en zorg droeg voor 
't geregeld opmaken der  staten. 

r  dit schrijven volkomen bevredigd en gerust ge-
steld, is adressant op de hem bevolen besteksafwijkingen 
ingegaan zonder  schriftelijk e verklaring , waarvoor  de brief 
van den heer r  overigens in de plaats kan komen. 

j  zag zijn balken en voegwerk dan ook als meer 
werk goedgekeurd. Natuurlij k heeft hij  ook sedert aan 
de besteksafwijkingen of aan hetgeen hem als meer 
werk werd bevolen, voldaan, overtuigd als hij  was en 
ook mocht zijn na het schrijven van den heer r 
en de fiatteering van zijn meerder  werk op den n 

, dat hij  ook zonder  schriftelijk e bevelen aan 
de besteksafwijkingen kon voldoen 

Was hem voor  79.5 vierk. . meerder  voegwerk, naar 
een „eenheidsprijs volgens tarief'  op 35 centen gesteld 
(het tarief bevat geen vaststelling van prij s voor  voeg-
werk, maar  over  het te stellen cijfer  van 35 centen 
was men het eens geworden), op 1 r  1891 
/ 27.821/-. toegekend, sedert leverde hij  nog 681 vierk. 

. dergelijk voegwerk, waarvoor  hij  naar  dienzelfden 
prij s van J 0.35 dus als meer  werk in rekening brengt 

Tot zijn groote verbazing wil men thans op den door 
hem overgelegden staat van geen voegwerk als meer 
werk bij  het bouwbureau weten, voor  meer  voegw-erk 
niets toekennen. Toch bewijst de brief van den heer 

r  dat het voegwerk dat hem bevolen is, meerder 
werk opleverde, toch is dat wel geen quaestie meer, nadat 
men het van hem gevorderde voegwerk als afwijkin g van 
het bestek en als meer  werk opleverend erkende in den 
eersten staat van ]december. r  bovendien blijk t het af-
doende uit een vergelijking van het bestek van dit werk met 
de A . V., dat adressant voor  het geleverde voegwerk, wat 
gesneden voegwerk is geweest, recht heeft op betaling 
van meer  werk. 

Bij  inzage van het bestek zal blijken dat van voegwerk 
geen r  gesproken wordt in dat bestek. Welk voegwerk 
er nu moest zijn, moest gezien worden uit de A . V., die 
hier  gelden en die in $ 249 bij  nieuw metselwerk, als 
hier, omtrent het voegen voorschrijven: dat de dagelijks 
afgewerkte lagen van nieuw metselwerk met de uitpuilende 
metselspecie, voor  dat deze is opgedroogd , worden op-

gevoegd zonder  of met zeer  weinig bijvoeging van voeg-
specie, terwij l het voegwerk dan bij  droog weder  langs de-
ri j  met de dagge moet worden doorgehaald zonder  de-
voegen echter  in te snijden maar alleen de baarden droog 
af te snijden. t een en ander  moest adressant dus als 
bestekwerk volgens het bestek in verband met de A . V. 
verrichten. r  gesneden voegwerk, dat volgens alinea 
3 van § 249 A . V . in het bestek moet zijn voorge-
schreven , was, waar  het bestek van alle voegwerk zweeg, 
veel minder  nog gesneden voegwerk voorschreef, natuur-
lij k werk buiten het bestek en leverde alzoo op meer 
werk. n dat meerder  werk is hem bevolen en is uit-
gevoerd. 

n heeft hem gelast gesneden voegwerk te maken 
en daartoe de reeds gemetselde voegen viit te krabben 
om die dan in 't volgend voorjaar  vol te voegen en 
te maken tot wat men technisch onder  „gesneden voeg-
werk"  verstaat. Adressant liet overeenkomstig bevel die 
voegen uitkrabben. n 't voorjaar  achtte de directie het 
uitkrabben nog niet voldoende en wilde meer. n heeft 
hem toen bevolen die uitgekrabde voegen tot op een 
diepte van 2 centimeter  uit te kappen. n nu komt 
tengevolge van dat een en ander  buiten de reeds ge-
noemde / 238.35 nog vri j  wat meer  als meer  werk 
in aanmerking. Voor dat uitkappen heeft hij  1162 uren 
arbeid moeten laten verrichten, waarvoor  o]) zijn staat 
van meer  werk naar  14 cent per  uur  /'  162.68 is uitge-
trokken , terwij l voor  kapijzers en beitels voor  dat werk 
/ 11.25 en voor  voegspecie, vroeger  uitgekrabt, maar 
thans weer  gevuld, / 11-45 ' s uitgeschoten en dus uit-
getrokken. e hebben de steigers, die na den winter 
over  moesten blijven staan, omdat hij  ze in 't voorjaar 
voor  het verlangde voegwerk noodig had, hem eene 
uitgave gekost van meer  dan (in den staat is gesteld) ƒ 50. 

t is dus al zeer  onredelijk dat de e van het 
werk thans van den staat van meer  werk wil zien 
geschrapt en niet wil goedkeuren meerder  werk in reke-
ning gebracht voor  dat meerder  voegwerk en die daar-
mede in verband staande meerdere uitgaven. 

Toch wil men dat. Voor voegwerk en het daarmede 
in verband staande wil men niets fiatteeren, Ook zou op 
zijn 2il™ staat van meer  werk ten onrechte zijn gebracht 
de post van /'160 voor  twee kachels met toebehooren. 

r  ook het niet goedkeuren van dien post is onver-
dedigbaar. 

n tie besteks-omschrijving van het uit te voeren 
aanbestede werk wordt immers (bl. 47 van het bestek) 
den aannemer opgelegd om in elk lokaal te leveren 
en op te stellen een kachel met toebehooren volgens 
aan te wijzen model en daarbij  te leveren de noodige 
kachelpijpen, kachelmantels, turfbakken, eokesbakken, 
scheppers, pooken en tangen, alles in vorm, afmetingen 
en bewerking als zal worden opgegeven en aangewezen. 
En wanneer  men nu in art. 3 van het bestek vindt 
aangegeven dat er  5 lokalen zullen gemaakt worden 
van . 7 lengte en . 5.50 breedte en één lokaal van 

. 7.22 lengte en . 5.50 breedte, te zamen alzoo 6 
lokalen, en nergens in dat bestek dc qualificatie van 
lokaal gegeven wordt aan andere ruimten, die dan ook, 
voor  zoover  er  buiten de 6 lokalen nog andere ruimten 
zijn, door  geen technicus als lokalen zouden kunnen 
worden gequalificeerd, dan zal ieder  lid van Uwen 

d kunnen begrijpen dat adressant bij  zijn aanneming 
slechts op 6 kachels met toebehooren kon rekenen. 
Voor die 6 kachels en toebehooren was hij  met handen 
en voeten gebonden aan de eischen der  directie en 
moest naar  model, qualiteit, bijbehoorend goed en 
zooveel meer  zich gedragen naar  de eischen die hem 
werden gesteld, al waren zij  ook nog zoo overdreven. 

r  om 8 te leveren, waar  het bestek 6 medebracht, 

zonder  dat hij  recht zoude hebben de boven het bestek 
geleverde kachels als „meerder werk"  betaald te zien, dat 
kan toch niet aangaan. Zelfs de Algemeene Voorwaarden, 
al leggen zij  ook den aannemer overal voetangels en 
klemmen op zijnen weg, bevatten geen bepaling, die 
hem noodzaken zou om zonder  vergoeding te leveren 
voorwerpen, die niemand in het bestek als verplichte 
levering kan vinden. 

Adressant bevindt zich door  de willekeurige beschou-
wingen van de e in groote onaangenaamheden, 
Nu hij  zijn staat van meer  werk niet goedgekeurd 
en geteekend kan krijgen, kan hij  dicnsvolgens ook niet 
erlangen de betaling van wat hem toekomt. s 
ieder  aannemer, die het werk voltooid heeft en zelf betalen 
moet, heeft hij  dringend behoefte aan het geld van den 
uitbesteder. r  hij  kan niet besluiten om nu maar  ja 
en amen te zeggen op alles wat de uitbesteder  of de 

e wil. j  wenscht te probeeren of hij  niet tot zijn 
geld kan komen zonder  zich willekeur  en onrecht te ge-
troosten. Vóór dat hij  zich tot U wendde, deed hij  alles 
wat in zijn vermogen was. r  zijne pogingen om recht 
te erlangen , beproefd bij  den heer , bij  den 

r  der  gemeentewerken, bij  den heer  Wethouder 
van openbare werken, den heer , die hem weder 
naar  het bouwbureau verwees, hebben geen ander  resul-
taat gehad dan dat de staat van meer  of minder  werk, 
zich aansluitende aan de vroeger  opgemaakte, ongeteekend 
blijf t (§ 445 alinea 6), en daarmede de in art. 8 bedoelde 
verrekening, die vast dient te staan om certificaat van 
uitbetaling te erlangen voor  den 2''<-'" termij n en wat hem 
verder  toekomt, uit blijft . 

Adressant nam dit gemeentelijk werk aan circa/ 5000 
beneden de hoogste inschrijving. e eischen van de 
directie bij  de Groninger  gemeentewerken die, door  de 
bestekken en A. V. gesteund, niet te bestrijden zijn, 
zijn reeds van dien aard, dat van een voor  den aan-
nemer voordeelig gemeentewerk in Groningen haast geen 
sprake kan zijn. r  is het resultaat der  aanneming 
voor  adressant al heel treuri g , ook al betaalt men hem 
wat hij  eischen mag. r  wanneer  hij  nu, overgeleverd 
aan het goedvinden van de directie, want daarop komt 
het neer, niet tot ontvangst van zijn bestektermijn zou 
kunnen komen dan door  deugdelijk hem komende vorde-
ringen voor  meer  werk prij s te geven, dan zou d(t toch 
waarlij k ten hemel schreien. j  legt hierbij  aan uwen 

d over  den tweeden staat van meer  en van minder 
werk, de eerste / 847.99, d e tweede ƒ 7367V2 be-
dragende, en alzoo een saldo van / 775-3'' A  n l e c r 

werk opleverende. j  vleit zich met de hoop dat de 
d na onderzoek, middelen zal vinden om hem tegen 

willekeur  te beschermen. 
Een anderen weg kan hij  moeilijk inslaan, waar  zijn 

pogingen om recht te erlangen bij  bouwbureau en den 
wethouder  voor  openbare werken geheel vruchteloos zijn 
gebleken. Zoo ook de d hem in dezen nu niet mocht 
kunnen helpen — want dat hij  dat zoo mogelijk wil , 
mag hij  veronderstellen — zou er  voor  hem niets anders 
opzitten dan te procedeeren, of wel, om de daaraan 
verbonden onaangenaamheden en oponthoud te ontgaan, 
maar  te doen, wat zoo menig aannemer van deze ge-
meente reeds vóór hem deed, te weten , maar  te bukken 
voor  ergerlijk onrecht, om hier  niet geldeloos te blijven 
en diensvolgens nog erger  in 't ongeluk te geraken dan 
hij  reeds is. 

e het Uwen d gegeven zijn om hier  zulk 
onrecht te keeren. 

Op dit adres is door  B. en W. advies uitgebracht, 
dat wij  met het raadsbesluit in het volgend nommer 
hopen mede te deelen. 

» 
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. n t 1  zal een vergelijkend onderzoek plaats 

hebben van eamiülaicn, dingende naar  een getuigschrift van voldoend af-
gelegd examen voor  opzichter  van 's s waterstaat. Zij , die op 1 Januari 
1S93 het 21ste levensjaar  reeds en het 30ste levensjaar  nog niet zijn inge-
treden , kunnen tot deelneming worden toegelaten. Belanghebbenden 
moeten moeten zich vóór l Februari 1S03 met op zegel geschreven verzoek 
tot het e van waterstaat, handel en nijverheid wenden. 

— Naar  wij  vernemen, zijn door  den r  van waterstaat, handel 
en nijverheid thans nieuwe administratieve voorschriften voor  de uitvoering 
van rijkswerken vastgesteld, die weldra in druk zullen verschijnen. 

— Vrijdagmorgen werd de Staatscommissie, belast met een onderzoek 
in zake de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, door  haar  voor-
zitter, den r  van Waterstaat, l en Nijverheid, in een eerste 
vergadering, ii: de Trèveszaal aan zijn , geïnstalleerd. Xa eene 
korte toespraak van den , werden verschillende subcommissies 
gevormd, die over  de verschillende onderdeden van het vraagstuk pread-
vies zullen uitbrengen. 

Beroemd werd tot onder-voorzitter  nu*. , uit . 
1'e ie sub-commissie voor  technische en defensievraagpunten is samen-

gesteld uit de leden: Bus. Ten Bosch, , 1 loekwater, s (voor-
zitter', Telders, Vermae.-. Voorduin, Welcker, Wellan, Sickesz (voorziiter 
der  sub-conimissie,i en n id. van de je. 

e  subcommissie (landbouwkundige, tinancicele, economische vraag-
punten) bestaat uil de hh.: Breebaart, Fontein de Jongh, , v. d. 

n van < >ordt, , Sickesz (voorzitter), , van Nierop, 
AVertheim, Telders, , , Pekelharing, V'eegeus en den voor-
zitter  der  ie subcommissie. 

e je sub-commissie (vraagpunten, betredende scheepvaart en visscherijj 
bestaat uit de leden: Bos, Ten Bosch, , , n 
(voorzitter!, Snieengc. Zur n eu den voorzitter  der le sub-commissie. 

c 4e sub-conmiissie (hygiënische vraagpunten) t uit de leden: 
c i.illavr y (voorzitter', Saltet. de voorzitters tier  ie eu 2e sub-eoin-

missicn. 
e secretarieën zijn ingedeeld: tie heer  Behreus bij  tic le en 4e sub-

commissie; de heer  Verschoor  bij  tie 2e en
l bureau is samengesteld uit den algemeeneii voorzitter, tien heer 
, r  van Waterstaat, tien onder-voorzitter, tie voorzitters der 

sub-conimissicn en tie twee secretarieën. 
— Naar  aanleiding van een schrijven van den r  van het <ie-

neeskuntlig Staatstoezicht in d betrekkelijk tie hygiënische 
toestanden te Scheveningen, hebben B. en W., de commissie van fabrikage 
gehoonl, tien d eenige mededeelingen get laan, waaruil blijkt : 

10. ten aanzien van de woningen, dat het dagelijksch Bestuur  er reeds 
op bedacht is geweest om, voor  zoover  uitvoerbaar, ook financieel, tot 
verbetering te geraken en dat eerlang een vtx>rstel zal worden gedaan 
om een onteigeningswet aan te vragen lot aanleg van een straal te Schc-
veningen van de t naar  tie Prins*Willemstraat! als kortere ver-
binding tusschen tien We n weg en laatstgenoemde straat, ter  verrui-
ming van hel verkeer  en ter  behartiging van hygiënische belangen; 

2o. ten aanzien van tie onvoldoende rioleering, dat aan het stelsel van 
directe loo/.ing groote bezwaren zijn verbonden, waar  dat aan tie com-
missie voor  de strafverordeningen reeds is opgedragen voor  te stellen in 
de bouwpolitic-verordening eene bepaling op te nemen tengevolge waarvan 
ook te Scheveningen de privaten, voor  zoover  zij  niet voor  tonnen worden 
ingericht, rechtstreeks zullen moeten uitlozen iu beerputten (een desbetref-
fend voorstel is reeds hij  den d ingekomen"; 

 ten*  aanzien van het drinkwater, dat tot voorziening in het bestaande 
gebrek aan goed drinkwater  tijdelij k maatregelen zijn verordend, waardoor 
op ruime schaal duinwater  wordt verstrekt, en dat maatregelen in dat 
Opzicht, welke een meer  duurzaam karakter  zouden hebben, in overwe-
ging zijn. 

. l Bestuur  van de j  tot bevordering der 
Bouwkunst heeft besloten «le 66ste algemeene vergadering, die op 24 
September e. k. te < iioningen /ou plaats vinden, met het oog op tie heer-
schende ziekte voorloopig uit te stellen. 

— r  de commissie voor  tie kon. subsidiën zijn aangekocht op de 
stedelijke tentoonstelling van schilderijen te Amsterdam: een stadsgezicht 
van . , te Amsterdam; een binnenhuis met figuren van . 
Valkenburg, te Amsterdam; landschap niet vee,  rustig hoekje, van 

. Wolher.-., ; Vlaamsen binnenhuis van Briët, te Utrecht; een 
interieur  met figuren van 1'. B. Ciiltlemecstcr  , te Amsterdam. 

. r  dagen deed hel bericht de rondte dat de heer  11. 
, leerling aan tie Academie voor  b. k. en t. w. te , was 

bekroond bij  de prijsvraag, uitgeschreven voor  een roofdierengebouw in 
de . Than- komt men ons melden dat het bestuur  der e 
van die prijsvraag geen kennis draagt. 

Bovendien is het bekend dat de bouwkundige der , tie heer 
. C. van der  Vlugt, sedert kort als zoodanig is vervangen door  ziju 

assistent, de heer . Th. Verschuur. 
Onwillekeurig zoeki men tusschen een en ander  verband en toch, dat 

bestaat niet. 
e heer  V. d. Vlugt, die, zooals uit alles blijkt , tot groote tevredenheid 

van het Bestuur  werkzaam was, had zijn verzoek om ontslag reeds inge-
diend vóór zijn avant-profct voor  het roofdierengebouw, dus vóór nog 
iemand eraan dacht dat daarvoor  een prijsvraag zou wortlen uitgeschreven. 

Wij  noemden het geleverde plan een avantprojet; het is beter  daar-
voor  te lezen: schetsontwerp met global, begrooting, beide gebaseerd op 
de hoogste mate van zuinigheid; dus heel wat anders dan wat een prijs-
vraag kenmerkt, vooral als die moet dienen ter  studie voor  jonge architecten, 

e prijsvraag zelf. hoewel quasi niets dan eene liethebberij, lijk t ons 
zoo geheel onschuldig niet. Wij  zien daarin een bedekt streven naar 

meerdere sierlijkheid cn royaliteit bij  de uitvoeringen, dus eene ontwil-
keling van strijd niet de meening van „het bestuur', dat de hoogste zui-
nigheid wenscht in acht te nemen. 

e vraag rijst nu of het bestuurslid, op wiens instigatie de prijsvraag 
 werd uitgeschreven, tie bedoeling heeft ziju plannetjes aan den bouwkun-

1 tlige af te staan om er  bij  de onderhanden zijnde uitwerking de*verlangd 
zijn voordeel mee te doen, ofwel dat hij  zal trachten zijn prijswinnaar 
voor  dit geval in de plaats te brengen van den bouwkundige, — nu 
nieuwen titularis. 

t Bestuur  moge toezien, want hoewel de s zeer  vereerd 
zullen zijn met een schoon roofdierengebouw in hun lusttuin, zii willen 
toch gaarne ook roofdieren erin. 

— Onder de maatregelen welke te m weldra zullen worden 
genomen ter  bestrijding der  cholera, behoort het baden in heete lucht 
en heet zand. 

e wordt, grenzende aan de barak op het excercitieveld in C'roos-
wijk, in allerij l een gebouwtje opgetrokken, dat, in overeenstemming niel 
tie e baden, vier  vertrekken bevat, waarin een temperatuur  wordt 
ontwikkeld, sues, van 144° — ioo° —  en 70° Farenheit. 

t baden in heet zand zal geschieden in twee, iu het warmste vertrek 
geplaatste, daarvoor  bijzonder  ingerichte kribben. 

. Naar  aanleiding van een verzoekschrift van hel bestuur  tier 
, aid. n van het Algemeen Nederl.  het daarheen 
te leiden, dat in de voorwaarden der  vanwege de gemeente toe te kennen 
concession, uit te schrijven inschrijvingen of aanbestedingen van werker, 
bepalingen worden opgenomen ter  verzekering tier  uitbetaling van een 
minste loonsbedrag en hoogst en werktijd aan de daarbij  gebezigd wordende 
werklieden, hebben B. en YV. voorgesteld de behandeling daarvan voor-
loopig aan te houden, 'l < icldt toch een zaak van diep ingrijpenden invl. -el 
en van veel omvattend onderzoek. 

En — voegen B. en W. er  bij  — het onderwerp is ook in andere 
plaatsen in behandeling, waar  misschien eene regeling wordt gemaak'., 
waardoor  men tien bestanden toestand eenigermate verbetert, die dan te 

n tot richtsnoer  zou kunnen strekken voor  eventueel te nemen besluiien. 
. n den ouderdom van  jaar  is te Vrijenban overleden de heer 

P. . , directeur  der  cementsteenfabriek aldaar. e
<>rwerker schrijft over  den overledene hel volgende: e heer o was 
een man van veelzijdige bekwaamheid en ontwikkeling op velerlei gebied. 
Te n geboren, werd hij  aanvankelijk opgeleid ttrt ,chiUiei ; 
zijn groot talent werd later  gehuldigd door  zijn g tol president 
van de schildersclub te . j  was ook een bekwaam schuttel, 
getuigen tie vele prijzen, in het buitenland en te t behaald als lid, 
later  als president, vau de e Confrérie o et Arme. 

j  beschikte over  groote architectonische talenten en was niet onbekend 
met de ingenieurs-wetenschappen, getuige de oprichting der cementsteen-
fabriek; als directeur  dezer  fabriek gaf hij  vele jaren blijken van groote 
bekwaamheid. 

Niet lang geleden maakte hij  nog voor  tie ontkoppeling van spoorweg-
wagens een zeer  vernuftige vinding bekend. 

e heer o was om zijn nobel en humaan karakter  geacht bij  elk, 
die het voorrecht had hem te leeren kennen. 

. e concessie voor  de waterleiding is door  den d inge-
trokken. e concessionaris had nog een laatste poging gedaan om te 
trachten het benootligde kapitaal bijeen te brengen, maar  Burg. en Weth. 
vonden bet voor  een gemeente gevaarlijk zich aan een daartoe op te richten 

j  te verbinden. Waarschijnlij k is de quacstie der waterleiding 
voor  langen tijd van de agenda. 

n Waterstaat in 
a verleend, 

. 
— n ingenieur  istc kl. 11. . van l j 

Nederlaiidsch e is ecu tweejarig verlof naar 
wegens riekte. 

— Bij  het boschwezen <>i> Ja.a en : 
cnlslagen op verrock, eervol, de opziener  2de kl. J. \V. ; 
benoemd lot opziener  2de kl. F. \\'. Smit», than- tijdelij k opziener  2,1e 

 kl. j tot tijdelij k opziener  2.1e kl. . . , thans {de kl.; tot 
opziener  3de kl. A. A. Vogel, than. tijd. 3de kl. en tot tijde'lij k opziener 
jde kl. J. A. . 

overgeplaatst van Neiiiarang-Vurstenlanilun naar a de 
opziener  3de . . . . 

— lüj  den Waterstaat in Ned. ë zijn: 
overgeplaatst: bij  den algcniecnen dienst inde res. Semarang: van de 

hoofdplaats Semarang naar  de afd. Grobogan voor  de opnemingen ter 
verbetering der  bevloeiing van een groot gedeelte dier  afd. de opz. 3e kl. 
C. Swaneveld; van de res. Batavia naar  de res. e de opz. ie kl. 

. J. 1'e ; van de res. n naar  de res. 
g de opz. 2e kl. . F. ; van de res. Batavia naar  de res. 

n dc opz. 2c kl. \V. . ücrkhemei Jr.; van res. 
Soerabaja naar , de opzichter  iste kl. J. J. Sterkenburg j van res. 
liali en k naar  res. ('heribon, dc opzichter  2de kl. \V. . ; 
van res. Soerabaja naar  res. Bali en , de opzichter  2de kl. G. 
van de Beek; van de res. o naar  res. Soerabaja, de opzichter 
3de kl. C. F. J. ; van res. ('heribon naar  res. , de opzichter 
2de kl. 11. |. E. (.. F.  lofnieijer; van res. Bagelen naar  res. Soerabaja, 
de opzichter  iste kl. . 11. ; van res. (heribon naar  res. 
Semarang, de oplichter  2de kl. J. B. Westhoff; van re», ('heribon naar 
res. , de sedert tot opzichter  iste kl. bevorderde opzichter  2de 
kl. t". van der  Voort; van het gonv. Sumatra's Westkust naar  res. Batavia, 
de opzichter  2de kl. C. J. Cohen; van re.s. Semarang naar  het gouv. Sumatra's 
Westkust, de opzichter  3de kl. . . 

toegevoegd: Aan den chef der  2de waterstaats-afd., de upz. 3de kl. . 
; aan den chef der  3de watentaatsafd., de opz. 2e kl. C . F. 
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van , thans in de res. g werk-
zaam, en de benoemde opz. 3de kl. C. Swane-
veld; aan den chef der  irrigatie-afd. Scrajoe.de 
benoemde opz. 3de kl. F. F. Wolff. 

 : Ter beschikking van den resident van 
Soerabaja, de opz. iste kl. W. 11. liuldenaar. 

— lüj  de staatsspoorwegen op Java is; belast 
met het tijdelij k beheer  der  4de a'fd. van de lijn 

p A. F. ; toegevoegd 
aan den chef der exploitatie van de lijn -
karta—TjUatjap , de waarn. adj.-chef 4<'e afd. 
van de Óosterlijnen J. 11. . Voorts zijn: 

in commissie gezonden: naar  de a 
en in verband daarmede eervol ontheven van 
liet beheer  der  opnemingen voor  een spoor-
wegverbinding g de tijdelij k ing. 
2e kl. bij  den aanleg van Staatsspoorwegen 
J. W. Post; 

megsroegd: aan den ing. J. W. Post de opz. 
2e kl. bij  de exploitatie der  Staatsspoorwegen 
op lava . ; 

belast: als sectiechcf met het beheer  der  op-
nemingen voor  een spoorwegverbinding 'llita r 

g de tijdelij k ing. 2e kl. bij  den aanleg 
van Staatsspoorwegen J. Andre de la Porie. 

— Bij  beschikking van den r  van water-
staat is den opzichter  van den s waterstaat 
le kl. J. (i. . wegens zielsgebreken ontslag 
uit 's s dienst verleend. 

— Vit 92 sollicitanten is de heer . n 
te Nijmegen tol gemeente-opzichter te r 
benoemd. 

— e heer . . Verschuur  le m 
is benoemd lot bouwkundige bij  de e 

e en zulks tut vervanging van den heer 
. l' . van der  Vlugt Jr.. die met 1 Augustus jl . 

eervol ontslag uit die betrekking bekomen heeft. 

VACANT F . 
— r  in h e t 1 ij  n t e e k e n e n aan 
ambachtsschool te n op een jaarwedde 

van f 600 ; |6 lesuren per week. Zich aanmelden 
vóór 25 Sept. hij  den directeur. 

T E N T T E N , 

t BESTU  der  Waterkering vau het Ca-
lamiteuze Waterschap O
zal op Vrijdag flen 30 êeplmmhrr 1*9*. 
des voormiddag! te 16'uur, iu de l 
nau de . gemeente , iu het 
openbaar, onder  nadere goedkeuring 

aanbesteden: 

G > 7911.43. 
e bestcdioi; geschiedt volgens ? 1 der  A. B. 
t bestek zal van af den 1.1 September  18'Ĵ  

ter  inage liggen in voormelde t en ten 
kantore van den Secretaris-Ontvanger  te E 
en bij  dien Ambtenaar  op franco aanvraag ver-
krijgbaar  zijn tegen betaling van 50 rent. 

Aanwijzing op Woensdag eu Zaterdag den 21 en 
54 September  1802, telkens des voormiddags van 
10 tot 12 uren. waartoe zal worden bijeengekomen 
iu voornoemd . 

Buitendien geschiedt geen aanwijzing. 
, den 13 September  1892. 

 Bestuur voornoemê, 
N , Voorzitter. 

.1. G. , Üecretttris-OtUcanger. 

Burgemeester  cn Wethouders van VBosch zullen 
2ü September  1892, v.  10 ure 

Openbaa Aanbesteden: 
Afbreken van muren, grondwerken, 

maken van oevervoorzieningen enz 
langs de . 
k nut teekening ui 18 September  e. k. 

u / .'!. — vcrkrijgbuu r  bij  den r  Architect, 
die teven» nadere inlichtingen geeft. 

Aanwijzing in loco 'H  September  e. k. uam. 
2 ure. (Bijeenkomst .Stationstraat.) 

e architecten V A N T ft , te 
. zullen op Utntdag *0 Urptembmr 

. des voormiddags te 11 uren, in het Centraal-
gebouw aldaar  iu het openbaar  aanbesteden : 

t afbreken van het winkelhuis N". 3 
in de t te  en het 
weder  opbonwei van een magaxijn 
met woning. 

l)e teekeningen liggen ter  visie in het bestedings-
lokaal, terwijl bestekken zijn tc bekomen ad SO 
cents ten kantore der architecten, waar tevens inlich-
tingen zijn te bekomen. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag 17 September 
1802 des voormiddag! te 11 uren. 

 lil V. U » Telefoon \o. 593. 
Werkplaatsen en n i 

Omval t nerf „toe
Fabrikant van marnier-, mozaïek-, terrazzo-

cn granito vloeren, en van alle soorten 
cex&ent-uitvoeringen , 

onder  garantie: vloeren, gewelven, enz. 
Brandvrij e construction, 

volgens tie systemen  en
(ceuient-Qzerwerken); voordeeleB : lage assn-
Viiiitn-premjeii . gering"  gewicht, waterdichtheid, 
geen onderhoudskosten. — Belangrijke werken 
reet,a uitgevoerd, o. ui. voor  de nieuwe gebouwen 

r  VA N N S (.'ai aofal.rieken te Weesp en 
de - en k CWe«"  to 4m«*»r.in.n. 

0n Zaterdag Ï4 September l»9ï dis 
middags te :l uren, zal in liet Café he
leeuw , Vijgendam , tc Amsterdam , worden aan-
besteed: 

t bonwen van eene Stoom wasch-
en g met , 

. . Stal 
voo  4 n en n 

n op een n gelegen aan 
de e t te , 
met de e van alle -
alen en . 

t Bestek nut tci kcniugeu is ad /ü r pc 
stel te hekomen ter  Stoomdrukkerij  van -
ZEN eu . N.  Voorburgwal N". 187. 

u geelt dc liiaeniciir-Arcliitcc t A.
VAN T 

, . 
Opgericht 185G. 

Eerediplsm. Am.lcrdam . 

n en Complete Gebonwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en rrijsoppaven 
worden verstrekt doordenfienerail-Agent 
voor  Nederland cn

T. G. T J r . Amsterdam. 

. & J- , 
 VAN 

S EN . 
p e . Tentoonstelling le

i bekroond met 
A | hoogste . 
e Tuin en , 

Bickorstraat 
. 

e Fabriek VAN 
A 8-, 

-
en

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, ens. 

d n

i Ac , Am sterdam, 
Prins e 14. 

. Chemisch k van . 
Bepaling der  brrrkkracht , weerstand trttea doorhuiging van r  en ataafymer. Balls, ens. 

Tarieven op aanvrage verkrijgbaar . 

G V A N , 
i e houden te X l n . l i .n l . 

n en Programma's zijn op franco aanvrage verkrijgbaar  bij  den tweeden onderge-
teekende te . „  , _ . . 

Nawens ae
W. J. N. , l'oonittir. 
A. , Secretarie. 
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 JAN  &  C'. 
i- boter  dekkend, fijner,  witter  en beter 

klourhoudend dan eenig ander; 
i» bekroond door den Nederl. Schilders-

bond. Tentoonstelling v;in ilccurntieve schilder-
kunst, Arnhem 18S1; attesten vau ervaren 
schilders, uit alle oorden van ons land eu 
daarbuiten, wolden o|i aanvraag toegezonden. 

wordt door  lal van s Gemeente-
Architecten eu andere Autoriteiten iu 
hunne bestekkeu voorgeschreven. 

wordt, tot waarborg ran echtheid, zui 
verheid en goed gewicht, nooit anders 
afgeleverd dan in vaten voortien van zegel 
etiket en fabrieksmerk, «elke allen wet-
tig ziju gedeponeerd. 

wordt steeds op de strengste keur  geleverd ; 
desverlaugd met eerlilicaal van oorsprong. 

n leze dc wnurdecreudc artikels over  dil loodwit in het ,.X v. d.  d.d. l Jan. 1887; 
in dc „Huis-  en  d.d. i 18S7; in de ilngenreur"  d.d. 11 cn 25Juni 1887; 
in de „Schilder"  d.d. 1 i 18811; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in dé 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr. 1890 eu iu het „Bouwkundig Weekblad' d.d. 5 . 1891. 

van  of van  worden sinds  oude 
 geleverd door  den uilvinder  eu fabrikant 

l , Hrmsrhrtd. 
Generaal Agent voor  cn  T <;. T .Fr  .

, tegen vuo  en wee bestand l 
voorwandbekleedsci',plinten, vloeren op hout, alsook opsteenonderlaag, 

(loutaruuict is \olkomcu onvenmlerlijk van volume, bijna onver-
slijtbaar , neemt geen vocht op, werkt niet eu is ongevoelig roor  tempé-
ratuu rein vloeden; wordt vervaardigd iu platen tot een vierk. , van 
uf 6 . cu dikker, voor  op oude huuleu vloeren te spijkeren in plaat! 
van tapijten of klecdeu. 

Op oude uitgcloopeu trappen kan houlyranirt zeer  gemakkelijk 

geschnmwd worden (uien zie teekening). — Verkrijgbaa r bij 

. . , , F a b r i k a n t 
t cn e k v loeren. 

B. S BOE  - Arnhem. 
r  van Z. . den g 

 en a
eoa  ,11 it  H

e nndf r » c h e l d l n g . 
. , - en , enz. enz. 

J . W . N  Gouda. 
Plafonris,Sep»raUpmureB, Veotilatiekokertt 

. - en T E- . 

 cVÏZtZïn, ™ 

A . & 0. , . 

muien mogelijk eene tpmrdign daarslrlllng van Plafonds, lichte Scheidsmuren, tusschen-
vlocrca, g etc. Hrlantlrljkr  Hrsparlng  lllltintr. 

» ooi tref/, filler  erlng n cu vocht ine muren. On brandbaar , 
Vertwnw iU«r « voor  : . A . B . Y Se Oo ..

t 402, 

. 

Voor liet verwijderen van warm e ol 
slechte lacht, stof, « t o o m, gassen 

enz. Voor  droging en afkoel ing in 

fabrieken van verschillenden aard, (1) 

Traag prtfmen em referentiet. 

, 

Fhotozi ii cotg-rnpliie 

e oiidergcteekcnde vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Pltotolllliograplite , bijzooder 

geschikt voor  de reproductie vau Plan*. Teeke-
ningen euz. vau  Architceteu en JJouwkun 
digeu ; op die voor  Phoi ut t i  o r dc 
reproductie vau Platen cn f,'ravurei , ook van 
Teekeningen voor  Boekwerken ens.tendienttevan 

. Uitgevers cn op zijne t hling 
voor  1111. , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

G. J . . 

. VA N , 
S te

 en T

Steeds voorhanden 
k n h 11 lende n cn lengten 

Vijle n eo gegoten Staal uit de fabriek-, 
van Gebr.  &  Co. te Wecneu. alsmede 

E T & C0., ^ 

Vraag dessins enz. 

Ter drukkeri j  lier  Vennootschap l Vaderland". 
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r  F. W. VAX T JGz. 
Adres voor e en Adntini>trati c van het Weekblad en advertentien : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat 117. 's-ffage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia \. , 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e lieticlVendc. te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wit «le Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 
. American , te Amsterdam. 

.

T ƒ 2.25 per  3 maanden ofwel, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden per jaar. Voor  het buitenland en Nederlamlsch-

C (de landen der  Postunie) f 7.50, beiden bij  vooruitbetaling. 

A l X ad 20 cent voor  eiken regel plaat-ruimte en O 
; cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad 15 cent per  stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 

i  en bij  den t . G.  CZN\, Boek-
 handelaar  te Amsterdam. 

1 °. n het Genootschapslokaal is tentoongesteld het 
plaatwerk: Het  van  tc Haarlem, 
voor dit doel welwillend door  den heer  \Y. van n 
afgestaan. 

2°. e tij d van inlevering voor  de 2C gewone prijs-
vraag:  hoofd voor ecu aan de bouwkunst gewijd'week-
blad, is vastgesteld op g 26 September  a. s. (Zie 
J)c Opmerker van 9 Apri l j.1.) 

Namens het Bestuur: 
J)i ie-.S'i eretaiis 

 YV. . 

A ET . 

973'' Vergadering van Woensdag 21 September 1892. 

Nadat de vergadering door  den Vice-voorzitter, den 
heer .  Jansen, was geopend, werden de potuien 
der vorige bijeenkomst voorgelezen. j  werd een 
schrijven van den heer  J. . n ter  tafel gebracht, 
waarin deze zich erover  uitliet , dat in het verslag der 
9"2C vergadering in A korte woorden melding was 
gemaakt van hét antwoord door  den heer . aan den 
heer t gegeven, op diens bemerkingen, naar 
aanleiding der  causerie over  „bouwkunst , ambacht en 
onderwijs" . e heer n meende, dat het billij k 
geweest ware ook dit antwoord op te nemen en ver-
zocht daarom het verzuim te herstellen. r  spreker 
zich geheel met de voorgelezen notulen kan vereenigen, 
meende de Voorzitter , dat de beste oplossing in deze 
zoude zijn deze notulen, voor  zoozcr  ze niet reeds in 
het vorig verslag gedrukt waren . in dat van deze ver-, 
gadering te doen publiceercn, waarmede de heer -
man genoegen nam. 

Wat de causerie van den heer . betrof, bevattende 
notulen het volgende: Wat de bouwkunst aangaat, deelde 
spreker  in algemeene trekken mede wat hij  onder  bouw-
kunst verstond en hoe ze, naar  zijne meening moest zijn, 
111. a, w. aan welke eischen de bouwkunst, om zoo ge-
noemd te mogen worden, moest voldoen. e heer n 
ging daarna zeer  in het algemeen hare geschiedenis na, 
van af Adam en Eva tot op onzen tijd . Eindelijk stond 

e - vau a ct Ainïoitïa stelt zich alleen d 

hij stil bij  de bouwkunst ten onzent en deed uitkomen 
hoe ook de bouwkunstbeoefenaren de voordeden hebben 
geplukt van de reorganisatie van het ambachtsonderwijs, 
dat een nieuw leven intrad bij  de opening van de iste 
Ambachtsschool te Amsterdam, in i860 op advies van 
spreker  gesticht. Bij  de behandeling van het ambacht 
vestigde spreker  er  vooral de aandacht op hoeveel hieraan , 
wilde het goed genoemd worden, nog dikwijl s ontbrak, 
en hoe de werkman zijn vak hoog moest houden en niet 
om gunsten bij  het publiek bedelen. Wanneer  de ambachts-
man geheel op zichzelf steunde, meende de heer , en 
zijne eischen slechts kenbaar  maakte met het doel om , 
zoo deze billij k waren en niet werden ingewilligd, maar 
eenvoudig elders werk te gaan zoeken, dan was, volgens 
sprekers meening al dat geharrewar  over  een arbeids-
dag van acht uur en over  loonquaesties overbodig, 
Bovendien meende de heer , dat er  wel eens tc 
hooge eischen werden gesteld en dat daardoor  de natio-
nale kunst en nijverheid tegenover  de buitenlandsche het 
onderspit moest delven. Als voorbeeld haalde spreker 
o. a. de beeldhouwers aan, die veel te veel geld voor 
hun werk vragen en daarom niet gewild zijn.  let meeste 
beeldhouwwerk was dan ook, volgens het oordeel van 
den heer , van buitenlanders, die minder  aanmatigend 
in hunne eischen zijn. j  het onderwijs merkte spreker 
op, dat dit zich aan vaste regelen moet onderwerpen 
en dat het niet bandeloos mag zijn. Er  bestaan zekere 
wetten in de kunst, die bij  het onderwijs niet over 
't hoofd gezien mogen worden, daar  dit afbreuk doet 
aan de degelijkheid van dit onderwijs en verkeerd werkt 
op de onbedorven zieltjes der  leerlingen. e heer -
hout maakte daarop de bemerking dat de heer . telkens 
zaken naast elkaar  stelt, die met elkaar  in strij d zijnen 
gewichtige onderwerpen zóó algemeen behandelt, dat hij 
gaarne de bedoelingen van den geachten spreker  nader 
zou willen kennen. Van critiek sprekende, had de heer 

n o. a. gezegd, dat deze zich moet kenmerken 
door  liefderijkheid , maar  van die liefderijkhei d heeft de 
heer . in 's heeren s critiek nog weinig ge-
merkt. 1 )e geachte spreker  diende dan toch zelf wel het 
voorbeeld te geven. n zegt de heer . dat er 
niet onbehouwen mag zijn, wat bedoelt hij  da^^È^re* 0-^ 

s 
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tlat tie vaderlandsche beeldhouwers verwaand zijn, van 
welke beeldhouwers spreekt de geachte spreker  hier? e 
arbeidersquaestie behandelt de heer . zóó weinig serieus, 
zóó oppervlakkig, dat de heer . ook hier  gaarne eenige 
nadere inlichtingen omtrent sprekers inzichten zou wen-
schen te hooren. En met de algemeene uitdrukkin g dat 
kunst niet bandeloos mag zijn, zullen, volgens den heer 

, zeker  weinigen zich kunnen vereenigen. e 
heer n geeft hierop als zijne meening te kennen, 
dat vuilaardige critiek de gemoederen verbittert . Spreker 
zelf vangt dan ook liever  een vlieg met honig dan met 
azijn. Wat dc beeldhouwers betreft, men moet buiten-
landers halen om alhier  het beeldhouwwerk te maken , 
hoe komt dat? Waarschijnlij k omdat tic e 
beeldhouwers zich zóó hoog stellen, dat ze veel te veel 
geld voor  hun werk eischen. Wat de arbeidersquaestie 
betreft, dit is een zeer  ingrijpend iets. Op het nationaal 
congres voor  bouwkunst, in het voorjaar  gehouden, 
zag de heer n den werkman Smit om meer  loon 
en minder  werk bedelen. 1 )at moest een knap werkman 
niet doen. e heer n vindt dan ook de nieuwe 
theorieën niet practisch. 1 [et onderwerp is te uit-
gebreid , spreker  wil er  echter  gaarne over  in een 
pennestrijd treden. n de kunst — die is volgens den 
heer t bandeloos, niet waar? Spreker  moet 
dit tegenspreken. r  vormen zich regelen, die men moet 
volgen om ware kunst te produceeren, de kunst steunt 
op axioma's. e acht de heer n mijnheer 
den kritike r  voorloopig genoegzaam beantwoord. 

e heer t wenschte nog aan de vergadering 
te vragen of het applaudissement na de causerie van den 
heer n betrekking had op de woorden, aan de 
nagedachtenis van m gewijd, of op de geheele 
voordracht. e Voorzitter  merkte den heer t op, 
dat eene dergelijke toejuiching eene appreciatie inhoudt 
van de beleefdheid van den spreker, om talent, tij d en 
moeite beschikbaar  te stellen tot het geven eener  ver-
handeling. e Voorzitter  meende dat de Vergadering 
door  haar  applaudissement dit te kennen had willen geven 
en acht dezen beleefdheidsvorm zeer  juist gekozen. 

e Vergadering scheen met deze verklarin g in te stemmen. 
Nadat een ingekomen antwoord op de vraag naar  het 

verschil tusschen gewone kamerdeursloten en proefsloten 
was voorgelezen, welk antwoord in dit nummer zal worden 
opgenomen, werd het woord gegeven aan den heer 
W. t Cz. tot het houden zijner  aangekondigde 
bijdrage over  „het rationalisme in . 

Spreker  begon met op te merken dat het menschtlom 
zich gelukkig gevoelt door  een eeuwigen strij d , een voort-
durende onvoldaanheid, een onophoudelijk zoeken en 
worstelen en pogen, om uiting te geven aan wat omgaat 
in de gemoederen der  tijdgenootcn. Zoo zoekt ook de 
kunstenaar  in werkelijkheid om te zetten, wat zijn brein 
vervult en geeft aldus aan 't nageslacht in zijn werken 
een beeld van zijn tij d e pyramiden van Egypte, de 
tempels van , de godenhuizen der  Grieken, de 
Gothische kathedralen, ze waren noodwendige uitingen 
van wat omging in het menschdom, de resultaten van 
eeuwen zoekens en worstelens, een noodzakelijk gevolg 
van de heerschende begrippen en gevoelens. Zoo vloeide 
de eene stijl voort uit den anderen, omdat ze allen komen 
moesten als tie weerklank van den maatschappelijken 
toestand en zoo zal ook onze tij d zich een stijl scheppen, 
die weergeeft wat onze samenleving van de vorige on-
derscheidt. t volgt reeds van zelf dat de kunst 
hare vormen niet in vroeger  tijden kan zoeken. e 
kunstuitingen staan op zichzelf, de formule moet in ons 
zijn. r  daarvoor  moet, van de architectuur  gesproken, 
de bouwmeester  vóór alles artist zijn, dat is gevoels-
mensen. j  moet de maatschappelijke eischen kennen 

en deze paren aan de vorderingen der  techniek. Zoo 
zal hij  een kunst geven, die een spiegelbeeld is van zijn tijd . 
A l te lang is deze waarheid miskend geworden, me» 
zocht steeds in 't verleden, men paste alle stijlvormen tóe; 
men nam geheele vormstelsels over, men vond een enkele 
maal nieuwe vormen, maar  de kunst vond men niet. Van-
daar  de oppervlakkigheid, voortspruitende uit de gemak-
zucht, men had slechts te nemen, het materiaal lag 
opgehoopt. n dezen toestand ontstond een groote ver-
warrin g toen , ongeveer  dertig jaar  geleden,, 
met zijne nieuwe theorieën optrad. Er  kwam toen eene 
splitsing in de bouwkunstenaren , men onderscheidde de 
klassissistcn en de rationalisten. 1 )e laatsten wenschten een 
redegevende kunst. e eersten wilden de klassieke stijlen 
onvermengd behouden voor  wat zij  waren. e rationa-
listen hadden 't vooral gemunt op de „Ecole des Beaux-
Arts" , het bolwerk der  klassissistcn. Na den dood van 

c sloten zij  zich, met A . de Bautlot aan 
't hoofd, steeds meer  aaneen en vonden een machtigen 
steun in de uitgave van de „Encyclopédie d'Architec-
ture" , waarvan het eerste deel in 1888 verscheen. Nadat 
de heer t de voornaamste punten uit het pro-
gramma der  rationalisten had voorgelezen, stond hij  nog 
stil bij  de wereldtentoonstelling, in 1889 te Parijs ge-
houden, waar  de nieuwe richting , hoewel nog met veel 
klassieken zuurdeesem doorkneed, reeds groote triomfen 
vierde, en waar  het ijzer  ais bouwmateriaal reeds 
eenigermate de plaats innam, die het in de toekomt in-
de architectuur  zal veroveren. Aan zijne lezing had de 
spreker  eene kunstbeschouwing verbonden van het pracht-
werk „Compositions et dessins de Viollet le Due" terwij l 
tal van afbeeldingen, op tie Parijsche wereldtentoonstel-
ling betrekking hebbende, de bijdrage nader  toelichtten. 

Nadat de Voorzitter  den heer t uit naam der 
\ ergadering den dank had betuigd voor  zijne zeer  be-
langrijk e voordracht en schoone kunstbeschouwing, 
werd door  den heer  W. van n ter  bezichtiging 
gesteltl het plaatwerk het  van kunstnijverheid 
te Haarlem, waarvan de zeer  schoone photographische 
opnamen, naar  tie belangrijkste kunstvoortbrengselen uit 
deze verzameling, in hooge mate de aandacht trokken. e 
vraagbus bevatte de volgende vragen : 

1". r  wordt verzocht eene eenigszins beschrijvende 
opgaven van waterfilters, ofwel opgave van een of ander 
werk, waarin de beste waterfilter s worden beschreven. 

2". r  dagen is de balkonvloer  van het paleis 
(stadhuis) op den m hersteld en wel met zink. -
zij  de zorgen van de gewapende macht, is het mij  niet 
mogen gelukken het nommer te weten te komen. s dit ma-
teriaal geschikt om monumentale gebouwen vooronder-
gang te bewaren ? Wordt het misschien meer toegepast op 
plaatsen, die niet voor  het oog zichtbaar  zijn? Zoo ja, 
ligt het niet op den weg van „A . et A."  om tegen zulk 
eene verkeerde zuinigheid te protesteeren ? 

Beide vragen werden gesteld in handen der  Vak- en 
vragen-commissie. 

Nadat de Voorzitter  den spreker  en de kunstgevers nog-
maals voor  hunne belangrijke bijdragen had bedankt, 
wertl de vergadering, niets meer  aan de orde zijnde, 
gesloten. 

(A. et. A.) 
EEN . 

r  den heer  G. .  decoratieschilder  te 
Amsterdam , is eene circulair e verspreid, waarin hij  mede-
deeling doet van een door  hem op te richten cursus 
voor  schilders. 

e cursus wordt gehouden in de wintermaanden, van 
October  tot Februari, van 's morgens 8 uur  tot 'snamid-
dags 4 uur. 
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t onderricht omvat alle afdeelingen van het schil-
dersvak , zoowel theorie als practijk . Aan de inrichtin g 
zijn verbonden als leeraren: de heer  G. , voor 
stijl - en omementleer, bloemen-, ornement- en figuur-
schilderen ; tic heer  G. Gingnagel, voor  hout- en marmer-
imitatie; de heer  G. Goëbel voor  penseelschrijven, ver 
gulden, glasetsen, enz. 

Na afloop van iederen cursus wordt een concours ge-
houden van werkstukken door  de leerlingen op de school 
vervaardigd ; voor  de best gekeurde werkstukken worden 
medailles uitgereikt, volgens het oordeel van een jury , 
bestaande uit 5 leden, waarvan 3 worden gekozen tloor 
de leerlingen en 2 door  de leeraren. 

(A. et A.) 
. 

 Waardoor  onderscheidt zich een proefslot van 
een gewoon kamerdeurslot en wat is het verschil tusschen 
een heel en een half proefslot. 

Antivoord: 
r  een gewoon kamerdeurslot wordt verstaan een 

slot, waarvan de sleutel zeer  eenvoudig is, b.v. een enkel 
onder- of bovenkruis, onder- of bovenreep, of een figuur-
sleutel. 

r  een proefslot wordt verstaan een slot, waarvan 
de sleutel een veel meer  samengestelden vorm heeft. b.v. 
binnendek met krui s of bolletje , bovendien nog bevattende 
onder- of bovenkruis of reep. e sloten zijn moeilijk 
open te steken. t den aard der  zaak is een proefslot 
handarbeid. 

Een hallproefslot is een vereenvoudigd proefslot. e 
sleutel bevat dan b.v. binnendek met bolletje of krui s 
zonder  meer. 

n dient zich steeds te overtuigen dat het werk van 
den sleutel k in het slot aanwezig is. 

e fabrikanten kennen deze onderscheidingswijze van 
sloten niet, zij  spreken van l c 2L' en y kwaliteit sloten. 
Waarschijnlij k hebben dus tie bouwkundigen deze namen 
in de wereld gebracht, om er  mede uit te drukken dat 
e sloten aan eene bepaalde proeve om ze open te steken 

weerstantl moeten bieden. 

G E -
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Op het adres van den aannemer . . s is 
door  15 en W., onder  dagteekening van 5 September 
jl. , het volgende advies aan den Gemeenteraad gezonden : 

n een bij  uw besluit van den 27-'™ Juni 1892 nr. F 
aan ons om advies gezonden adres, beklaagt . 11. 

, aannemer van het bouwen eener  bewaarschool 
aan tien Westerbinnensingel volgens de bepalingen van 
het daarvoor  door  11 op den 6<le" Juni 1891 onder  nr. i 
2 vastgesteld bestek- en voorwaarden, zich over  de 
bejegening, welke hij  tijdens de uitvoering van genoemd 1 

werk van de zijde der  directie zoude hebben ondervonden 
en tracht hij  aan te toonen. dat aan die zijde de toeleg 
zou zijn geweest om hem minder  bestekspenningen 
te doen uitbetalen, dan waarop hij  recht meent te hebben. 
Uit den inhoud van dit adres blijk t ten duidelijkste, dat
tusschen den aannemer en de directie der  gemeentewerken 
een geschil bestaat waarvan de beslissing uit kracht van 
het bepaalde in art. 16 van het bestek juncto art. 92 
s 475 der  in dat besteksartikel op het werk van toe-
passing verklaarde „Algemeene Voorschriften voor  de 
uitvoering en het onderhoud van werken onder  het beheer 
van het t van waterstaat, handel en nijverheid" , 
bij  ons college behoort. Op een oogenblik waarop ons 
van de zaak nog niets bekend was, waarop wij  met 
betrekking tot de aan s wegens den tweeden 

termij n der  aannemingssom toekomende gelden nog geen 
besluiten hoegenaamd hadden genomen, heeft adressant 
zich tot 11 gewend. Ontijdi g heeft hij  u van de zaak ge-
saisisseerd en ten ccnenmale heeft hij  over  het hoofd 
gezien, dat hij  in elk geval niet bij  uwe vergadering 
zich had te vervoegen, maar  bij  ons. Wat de zaak zelve 
betreft, deze komt op het volgende neder: 

 )e aannemer beweert, tlat buiten en behalve hetgeen 
hem ook naar  de meening van tie directie tier  gemeente-
werken wegens verricht méér werk toekomt, de gemeente 
hem zoude hebben te betalen : 

a. een bedrag van / 238.35 voor  het voegen der 
buitenmuren, vermeerderd met ƒ235.38 voor  het uit-
kappen van voegen, gebruik van gereedschappen, voeg-
specie en het laten staan van steigerhout, dat hij  voor 
de uitvoering van het voegwerk noodig had, en 

b. eene som van /'  160 wegens tie levering van twt e 
kachels met toebehooren, waartoe hij  zegt verplicht to 
zijn geweest. 

n het rapport van den directeur  der  gemeentewerken 
dat wij  hierbij  overleggen en naar  welks inhoud wij  ver-
wijzen, wordt uiteengezet, dat en waarom adressants 
klachten en grieven ongegrond en zijne beweringen 
omtrent hem toekomende gelden niet houdbaar  zijn. 

Na de kennisneming van dat rapport hebben wij  bh' 
ons besluit van den 22"'™ Augustus jl . n". 2, het geschil 
beslist en wel in dien zin, dat de door  lolthuis aan de 
gemeente in rekening gebrachte sommen van ƒ 238.35, 
ƒ235.38 en f ifi o hem niet competeeren. 

Onder overlegging van de overige op deze aangelegen-
heid betrekking hebbende stukken , waaronder  een advies 
der commissie voor  de openbare werken, die niet in 
eene beoordeeling van de gegrondheid van ' 
beweringen is getreden, wijzen wij  erop, dat art. 16 
van het bestek en voorwaarden niet gewaagt van eenig 
beroep op uwe vergadering. Wij  hebben mitsdien de 
eer  U te adviseeren: 

aan  11.  lolthuis, naar  aanleiding van zijn adres 
van tien 1'1-"  Juni 2 mede te deelen , dat de Ge-
meenteraad, na kennis te hebben genomen van den 
inhoud van het over  dat adres door  burgemeester  en 
wethouders uitgebracht advies en van tie daarbij  be-
hoorende stukken , zich van het nemen eener  beschikking 
op dat adres onthoudt. 

Toen deze zaak in tie vergadering, den 17' »̂ Sep-
tember  tloor  den Gemeenteraad gehouden, aan de orde 
kwam. deelde dc Voorzitter  mede dat een nader  atlres 
van s was ingekomen. t stuk. waarvan een 
afdruk aan al de leden van den d was toegezonden, 
luidt als volgt: 

(ironingen. i(> September  1892. Aan tien Edel-
Achtbaren d tier  Gemeente (ironingen. Nadat adres-
sant de vrijhei d nam zich tot tien d te wenden opdat 
hem recht zoude geschieden, hebben Burgemeester  en 
Wethouders hem bij  resolutie van 30 Juni 1892 wegens 
40 dagen te late oplevering van het werk, waaraf 10 
dagen wegens ongunstige weersgesteldheid, een kortin g 
op tie bestekspenningen opgelegd van /'450. Verder  is 
bij  resolutie van 22 Augustus 1S92 beslist dat de posten 
wegens meerder  voegwerk en de daarmede in verband 
staande meerdere werken en levcranticn en wegens 
levering van twee kachels, 't een en ander r  somma 
van / "33-73. hem niet toekomt. 

Wanneer  adressant nu minder  juist mocht hebben 
gehandeld door  zicli dadelijk tot den d te wenden 
zonder  vooraf eene beslissing van het geschil tusschen 
hem en den r  der  gemeentewerken te vragen 
van het h Bestuur, dan wil adressant gaarne-
voor  dat verzuim van vorm schuld bekennen en ver-
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giffenis vragen. , toen de Wethouder  van Openbare 
Werken hem bij  zijn verzoek om hulp tegenover  het 
bouwbureau , naar  dat bouwbureau zelf verwees, waar-
over  hij  zieh beklaagde, meende hij  zich van beslissing 
of tusschenkomst van het h Bestuur, waarin 
bedoelde Wethouder  zitting had, «reen illusiën temogen 
maken en rekende hij  zich reeds, zij  het dan niet in 
forma, door  dat r  in 't ongelijk gesteld. j  erkent 
dat hij  in die opvatting dwaalde en dat het College van 
Burgemeester  en Wethouders den Wethouder  van Open-
bare Werken niet behoefde te volgen en het bouwbureau 
in 't ongelijk had kunnen stellen.' 

, de beslissing is er  dan nu en ze li 
adressants nadeel, niet weinig verzwaard door  de 
passing eener  boete of korting , die hij  in hooge 
onrechtmatig mag noemen. 

t dubbelen aandrang komt adressant dan (jok thans 
bij  den d smeeken, want hij  weet te goed dat hij 
niets te eischen heeft, dat dan eens worde onderzocht 
en nagegaan door  de leden van uwen d nf hij  zich 
wel ten onrechte beklaagt over  eene rechtsverkorting, 
die ten hemel schreit. 

j  legt over  de resolutie van Burgemeester  en Wet-
houders van 22 Augustus 1S92. 

e verlangde betaling als meer  werk voor  het ge-
leverde gesneden voegwerk met hetgeen daarmede in 
verband staat, wordt verklaard hem niet te competeeren. 
En de motiveering vangt aan met de vermelding: „dat 
in het bestek en voorwaarden geene bepaling voorkomt 
omtrent „het door  den aannemer te verrichten voegwerk, 
„wij l hierin wordt voorzien door  den inhoud van S 249 
„der Algemeene Voorschriften." t is dus juist wat 
ook adressant te kennen gaf in zijn adres. t bestek 
en voorwaarden behelzen geene bepaling omtrent voeg-
werk, en onverschillig of men nu vergeten heeft om 
gesneden voegwerk te vermelden in het bestek, ofschoon 
men dat verlangde, of dat men het inderdaad tijdens 
het opmaken van het bestek niet verlangde, zooveel is 
zeker  dat de adressant dus geen gesneden voegwerk-
had te leveren, omdat bedoelde bepaling uitdrukkelij k 
voorschrijf t dat gesneden voegwerk in het bestek voor-
geschreven moet zijn, en waar  het niet voorgeschreven 
is, dus niet geleverd behoeft te worden door  den aan-
nemer, die dan dc gewone wijze van voeging der eerste 
alinea's van 249 moet volgen, zonder  insnijding van 
voegen. 

aar verder  houdt de resolutie als motiveering van 
de ongegrondheid van adressants pretentie in „dat , 
„blijken s hetgeen daaromtrent wordt medegedeeld in het 
„advies van den r  der  Gemeentewerken, dc 
„reden , waarom adressant in 1S92 voegwerk heeft moeten 
„doen verrichten, uitsluitend is gelegen in den gebrek-
„kigen voortgang, welken hij  in [891 aan den bouw 
„heeft gegeven; — dat hij  voorts nimmer van de zijde 
„der e den last heeft ontvangen de muren van 
„het gebouw met gesneden voegen te bewerken, wal 
„hi j  in werkelijkheid ook geenszins heeft gedaan; dat 
„hi j  mitsdien ter  zake van het in zijn adres bedoelde 
„voegwerk en de daarmede in verband staande werken 
„niet s als „méér"  werk kan vorderen. 

t h r  had kunnen beginnen en 
tevens eindigen met de bewering dat adressant geen 
gesneden voegwerk geleverd heeft. Want is dat zoo, 
dan is het eischen van meerden- betaling -.it dien hoofde 
dwaas, onrechtmatig en zelfs brutaal, daar  iedereen op 
dit oogenblik zich nog kan overtuigen, des noodig met 
een deskundige naast zich, of de muren der  school 
met gewoon of wel met gesneden voegwerk behandeld 
zijn. s het laatste „geenszins gedaan", dan waren alle 
andere motieven tamelijk overbodig, vooral de en 

;ehaalde bewering, dat in 1891 een gebrek-
ang aan den bouw is gegeven, die ook als 

wel niets zou afdoen bij  de vraag 

pas-

sant erbij 
kige voor; 
ze waar  was, toch 
of adressant gesneden of gewoon' voegwerk geleverd 
heeft en leveren moest. r  die bewering van Burge-
meester  en Wethouders, blijkbaar  aan de mededeeling 
van den r  der  gemeentewerken ontleend, is een-
voudig onwaar. t gebouw is met gesneden voegen 
bewerkt, en men kan er  zich iedere minuut van over-
tuigen. 

s het ook gelast van de zijde der ? , 
die beweert dat niet met gesneden voegen gewerkt is, 
acht het niet geheel overbodig erbij  te voegen dat 
harerzijds nimmer last is gegeven daartoe. Adressant, 
die beweert dat wel met gesneden voegen gewerkt is, 
behoeft zich er  niet op te beroepen dat hij  toch zeker 
geen gesneden voegwerk zou geleverd hebben als hij 
dat niet had moeten doen, en zich tot gewoon werk, 
overeenkomstig j 249, eerste alinea's, had kunnen be-
palen. Want last van zijde der e gegeven om, in 
stede van gewoon voegwerk , ander  voegwerk te maken , 
blijk t zwart op wit, niet slechts uit den eersten staat 
van meer  werk, waarin de e hem ter  zake van 
voegwerk, een post wegens „méér werk"  goed deed, 
tlie alleen in bevelen om ander  voegwerk te maken, dan 
de voorwaarden medebracht, zijn verklarin g kan vinden. 

r  wel vooral uit de correspondentie tusschen hem en 
den adj.-directeur , die hij  de eer  had Uwen 

d over  te leggen, en die getuigt dat men adressant 
ander  voegwerk bevolen heeft dan hij  naar  de aannc-
mingsvoorwaarden had te maken, en hoe alleen de 
verzekering van den heer r  tlat daarover  gi en 
|uaestie kon komen, hem adressant weerhouden heeft 
langer  aan te dringen op schriftelijk e opdracht om dat 
ander  voegwerk te maken, wel vooral nu die brief van 
den heer r  van de opdracht deed blijken en ze 
constateerde. 

Adressant kan en wil onder  eede bevestigen, wat 
trouwens volgt uit die correspondentie en uit het feit 
dat hem op den eersten staat „meerder voegwerk"  is 
goedgedaan, dat het hem opgedragen is door  den heer 

r  en wel precies zooals hij  dat in zijn vorig adres 
mededeelde. n het voorjaar  moest het gesneden voeg-
werk gemaakt worden. n nu durft men den aannemer, 
die volgens bestek op 15 November  [891 het gebouw 
had op te leveren onder  de kap en glasdicht en die, 
ofschoon wegens regenweder  tien dagen later, dit werk 
ook geheel ten genoegen der  directie opleverde, zoodat 
op den eersten termij n geen kortin g is toegepast, be-
tichten van gebrekkigen voortgang in 1891 ?! n men 
durf t daarbij  spreken van voegwerk in 1892 eerst uit-
gevoerd, dat in 1S91 had moeten zijn verricht?! e 

d zal bij  eenig nadenken tot de conclusie komen dat 
de gebrekkige voortgang met het werk en met het 
voegwerk, niet alleen tot tie vraag of in gesneden voeg-
werk méér werk is geleverd niets afdoet, maar  bovendien 
ook door  de feiten wordt gelogenstraft. 

Ook de vordering voor  twee kachels wordt in de 
resolutie als onrechtmatig verworpen. Wel is waar  Stond 
het aantal der  kachels niet in cijfers in het bestek en 
werd alleen gezegd dat alle lokalen van kachels moesten 
\v< ir< len vi 11 irzien , maar  de gedrukte teekening zou duidelijk 
aangeven dat de veranda's met betrekking tot de te 
maken schoorsteenen en de te leveren kachels tot de 
lokalen van het schoolgebouw moesten gerekend worden. 
Adressant merkt op dat de gedrukte teekening hem 
bekend was, wel niet door  inzage op het Gemeente-
bureau maar  doordien hij  er  een exemplaar  van gekocht 
had, dat hij  hierbij  overlegt. r  op die teekening kon 
hij  zeker  niet zien en niemand kon dat zien, dat de 
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veranda's, die reeds uit hunnen aard geheel verschillen 
van de schoollokalen, maar  in het bestek daarvan dan 
ook steeds onderscheiden worden, ook lokalen zijn in 
den zin van het bestek of dat de eisch van het bestek 
om in elk lokaal een kachel met toebehooren te leveren 
en te stellen medebracht om in de 6 schoollokalen en 
in de beitle veranda's kachels te plaatsen. t op die 
teekening ook voor  tie veranda's stookgelegenheid moest 
worden gemaakt, zooals dan ook gemaakt is, stond 
duidelij k op teekening en in bestek aangegeven, maai-
de levering van kachels werd alleen voor  de lokalen 
geëischt en volgde volstrekt niet uit het feit dat men 
ook in andere deelen van het gebouw stookgelegenheid 
liet maken met het oog op latere behoefte. j  de school 
in de Peperstraat is indertij d de bouw aanbesteed zonder 
meubelen en bevatte die bouw 4 schoorsteenen met bui-
zen. Naderhand zijn in die school maar  2 kachels geplaatst. 

e school aan den Üosterweg is aanbesteed met een 
getal van C> schoorsteenen met buizen, terwij l slechts voor 
2 dier  schoorsteenen kachels geëischt werden. e kon 
adressant nu zeker  weten of zelfs maar  de mogelijkheid 
aannemen dat men ook in de veranda's dadelijk wilde 
stoken en kachels stellen en dat hij  die zou moeten 
leveren, ofschoon het bestek slechts voor  de lokalen 
kachels eischte ? 

Wanneer  gezegd wordt dat uit het advies van den 
directeur  der  gemeentewerken en uit eene daarbij  ge-
voegde verklarin g van G. d onmiskenbaar  blijk t 
dat adressant vóór en tijdens de uitvoering van het werk 
zich zeer  wel bewust was van de verplichting om acht 
kachels te leveren, antwoordt adressant dat hij  het ttj -
elens de uitvoering natuurlij k zeer  goed wist, omdat het 
hem toen door d was gezegd, die het op het 
bouwbureau had vernomen, en vooral omdat het bouw-
bureau toen acht kachels eischte. r  dat hij  het ge-
weten heeft of zelfs maar  heelt kunnen gissen , toen hij 
zijn begrooting maakte en inschreef, zal wel uit niets 
blijken , laat staan dan onmiskenbaar  blijken , en is in 
elk geval onwaar. 

Adressant is overtuigd dat onderzoek den d zal 
doen inzien dat hij  recht heeft op de betaling voor  meer 
werk, die hij  verlangde, en dat de d alsdan de be-
sluiten zal nemen, die noodig zijn om te verhinderen 
dat hij  onrechtvaardig schade lijde. En bij  dat te nemen 
besluit zal tevens rekening gehouden moeten worden 
met de hem opgelegde kortin g of boete van ./ 450. -
dien hij  in 1892 en wel (A. V. s 252) eerst na 1 Apri l 
het gesneden voegwerk als „meer werk"  heeft moeten 
uitvoeren, ligt reeds daarin een reden om de opleverings-
termij n van het bestek te verlengen of — wat hetzelfde 
effect heeft — de kortin g te verminderen en ontheffing 
van boete te geven. r  ook andere omstandigheden 
geven op dit laatste recht. 

t werk moest volgens bestek geheel gereed opge-
leverd worden op 1 , waarbij  tengevolge van ver-
traging door  weersgesteldheid en alz.00 van den wil des 
aannemers onafhankelijk, de 10 dagen komen, welke B. 
en W. dan ook in aanmerking nemen. En nu is wel 
op den  den i het werk niet geheel gereetl opgele-
verd , maar  wel was op 24 i het werk kant en klaar. 
Adressant verzocht daarom dc afneming en bepaalde de 
heer  directeur  de opneming, blijkens missive van 25 

, op den 28sten d. a. v., terwij l ze eerst heeft kun-
nen plaats hebben (zie missive van den directeur  van 
31 ) op den jOsten d. a. v. 

n nu op dien $o-w" i het werk, zooals het 
zich op den 24> l t n bevond, geheel gereed wart: geoor-
deeld, zou toch die latere opneming, van allerlei om-
standigheden afhankelijk , geen aanleiding mogen zijn 
geweest om de tusschen de voltooiing en de opneming 

vallende dagen 
traging van opnemin 
vertraging in 

ils boetedagen te berekenen , tiaar  ver-
' g wel niet hetzelfde zal zijn als 

liet werk, in de uitvoering. En nu heeft 
wel de r  blijkens den brief van 31 i 1892 
verklaard dat het werk niet kon worden goedgekeurd 
op den 30s t e n, maar geene andere aanmerking gehad 
dan dat in de geleverde kachels potten waren aange-
bracht, die geen voldoende dikte hadden Eerst toen de 
leverancier, tlie de kachels had geleverd, met de bij 
die kachels steeds in den handel behoorende potten, ze-
van potten van buitengewone, dubbele dikte had voor-
zien, is het werk op den d «' Juni 1892 goedgekeurd 
en afgeleverd. n nu komt het adressant voor  dat alleen 
de boete over  12—24 , alzoo over  12 dagen a f15 
= f 1S0 naar  recht en billijkhei d kan worden opgelegd, 
maar  niet die over  25  Juni. Wanneer  de 
eischen den aannemer gesteld zoo vaag worden opge-
geven — dat hij  heeft te leveren „kachels met toebe-
hooren volgens aan te wijzen model"; wanneer  hij  dan 
de aangewezen kachels geleverd heeft met de daarbij  in 
den handel behoorende potten, maar  dan nog op eisch 
der directie, zeer  tot zijn schade reeds, daar  de bij  de 
kachels behoorende potten nu voor  hem geen waarde 
hebben, met groote kosten ongewone potten moet laten 
construeeren, gaat het niet aan hem dientengevolge nog 
bovendien /  boete te laten betalen omdat men, 
gebruik makende van de onbeperkte verplichting van 
het bestek, voor  hetzelfde geld liever  kachelpotten heeft 
van dubbele dikte. En welk nadeel heeft de gemeente 
wel geleden dat die kachelpotten in plaats van in i 
er  in Juni eerst kwamen? Op dit oogenblik zijn ze nog 
nooit gebruikt. 

Onder referte aan zijn vroeger  adres, tloch onder  op-
merking dat in de uitbetaling van den tweeden termij n 
en van het niet in geschil zijnde meer  werk is voorzien, 
zoodat het daarbij  gedaan verzoek wijziging moet erlangen, 
verzoekt adressant uwen d met eerbiedigen en ernstigen 
aandrang te willen besluiten dat hem alsnog uit de ge-
meentelijke kas worden uitbetaald, in welken vorm of 
onder  welke benaming dan ook. de hem voor  meer  werk 
onthoudene /  en de onbillijk e boete van
boven aangeduid, desnoods dat een gedeelte dier  gelden 
hem alsnog worden betaald. 

't Welk'eerbiedig doende: . . . 
Gp voorstel van een der  leden besloot de d 

bovenstaand nader  adres ter  fine van advies aan  en 
W . te zenden. 

. 
W N E E . 

n het laatste nummer van  Opmerker trok , onder 
rubriek „binnenlandsche berichten", de mededeeling 
omtrent bovenstaande prijsvraag mijn aandacht. e 
anonieme reporter  tloet daarin het mogelijke om het 
feit in een valsch licht te plaatsen, en voegt eraan toe 
eenige opmerkingen en wenken aan het , welke 
door  htm onvrièndelijken en insinueerenden toon blij k 
geven aan onzuivere bron te zijn ontsprongen. Aan-
gezien men gemeend heeft deze quaestie in dit blad te 
moeten bespreken, acht ik mij  terwill e van de ware 
toedracht en om alle verdenking weg te nemen, ver-
plicht het feit even uiteen te zetten. 

Voor eenige weken deelde een geacht ingezetene 
alhier, lid van het bestuur  der e en behoorende 
tot de weinigen onder  het publiek aan wie bouwkundig 
schoon niet'onverschillig is, mij  mede, het voornemen 
van de directie om een nieuw roofdierengebouw te stich-
ten  ten einde verschillende ideeën voor  den gevel van 
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dit nogal omvangrijk gebouw te verkrijgen, verzocht 
ZEd. mij  om voor  zijn rekening een prijsvraag uit te 
schrijven tusschen de hoogste leerlingen der  Academie 
voor een anderen gevel met behoud van den geprojec-
teerden platten grond. 

 let denkbeeld: de leerlingen voor een actueel vraag-
stuk te stellen, lachte mij  natuurlij k toe. k nam dus het 
aanbod gaarne aan. s en premie werden vastgesteld: 
het programma werd tloor  mij  geredigeerd en uitdruk -
kelijk werd bepaald dat: in de opvatting der  architec-
tuur , economie op den voorgrond moest staan, waar-
door een zuinig gebruik van gehouwen steen werd aan-
bevolen en tie ontwerpers zich in de kletirverdeeling bij 
voorkeur tot toepassing van baksteen in verschillende 
tinten moesten bepalen. Surrogaten waren verboden. 

Ter bestemtier  tijt l kwamen de ontwerpen in. Ze vol-
deden in elk opzicht aan bovengestelde eischen en 
het ontwerp van den heer . , uit , werd met 
den prijs , dat van den heer . Brinkman te n 
met de premie bekroond. 

Over het werk mijner  leerlingen zal ik hier  geen oor-
deel vellen ; ik kan volstaan met te zeggen dat de gevel 
van den heer s in uitvoering zeker  niet duurder  zijn 
zal dan die van het oorspronkelijk ontwerp. e architec-
tuur  ervan, zijnde een inspiratie op Oostersehe kunst 
in n geest gewijzigd, mocht de volle goed-
keuring verwerven, zoowel van den r dei-
prijsvraag, voorgelicht door  advies van twee deskun-
digen, als naderhand van de bouwcommissie tier -
gaarde. 

k voeg hieraan toe tlat tie heer Y. tl Ylugt zich 
gaarne bereid heeft verklaard om in samenwerking met 
den heer s de voorbereidende maatregelen tot vast-
stelling van een definitief plan te treffen. Beide heeren 
zullen bij  uitvoering als architecten van den bouw fun-
geeren. tenzij  eventueele intrigues of andere oorzaken 
hierin wijziging brengen 

Ziedaar het feit'. 
Uit het bovenstaande blijk t dat de opinie van den 

reporterover  het „schuldige"  karakter  tier  prijsvraag geheel 
ongegrond is ; tevens was zijn ongevraagde wenk aan 
het bestuur  „om toe te zien"  — onnoodig, daar tic 
bouwcommissie waakt ; eindelijk is hij  ingelicht omtrent 
de zuivere bedoeling van den r  tier  prijsvraag, 
en ten slotte verzeker ik hem dat zijn meening — als 
zoude fraaie architectuur  per se kostbare architectuur 
beteekenen - - op een dwaling berust. 

. 

HoofaHctmar a'J . ttaJemit. 
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\ nni;. Welkt- adressen zijn bekend vuur  gnede gegoten uriieinenu-
- plafonds. (keti.iis>;inee». 

. Antwoorden worden ingewacht en gratis opgenomen. 
:  it. 

liet verwondert mij  den heer  E. zoo te zien uitvaren 
over een bericht dat in alle deelen met zijn schrijven 
overeenkomt, en het verbaast mij  dat hij  uit de in-
schikkelijkheid van tien heer Van tier  Ylugt — nu 
architect en ;«;-. metselaar — wil trachten aan te toonen, 
dat alles in volkomen overeenstemming heeft plaats gehad. 

Wat overigens het min kostbare betreft van eene 
uitvoering, waarin, behalve de vroegere en tegenwoordige 
bouwkundige tier , ook een jong architect 
en allicht nog meer  matadors, tuk op fraaie architec-
tuur , hebben mee te spreken, ik geloof dat daarvan 
het bewijs nog moet geleverd worden. 

 n. hoewel overtuigd dat hier  tloor  alle be-
trokken personen niet inderdaad goede bedoelingen 
gehandeld is, dringt zich de vraag bij  mij  op: waar 
gaan wij  heen als de academiën in dien geest geëx-
ploiteerd worden ? 

Uw berichtgever. 

C E . 
. Voor  de lierman ing van een leeraar  in het handteekeneti 

aan (le . . school voor  jonden-, niet 5 j . cursus worden tloor  li. en 
\V. aanbevolen tie heeren J. . Weijne, lecraar  aan de Xedcrl. school 
voor  nijverheid en handel e Enschedé, en V. Th. Grabijll , leeraar  aan 
de l te . 

l.iihl-A . r  de meerderheid van hel c van burgemeester  cu 
wethouders worden voor  dc betrekking van gemeente-architect aanberolen 
de heeren: 1°. . . , onder-directeur  der  gemeentewerken te 
(ironingen; 2". . Paul, gediplomeerd civiel-ingenieur te (iouda. en 
J*. J. van Sluis, opzichter  van dc  andsgel JOU wen te 's-Gravenhage; 
terwij l door  de commissie van fabrikage voor  die betrekking worden aan-
bevolen de heeren: i" . ' >. V , gediplomeerd bouwkundig ingenieur 
te Alkmaar; 2". J. . A. Zoetmulder, gediplomeerd civiel-ingenieur, 
adjunct-ingenieur der  gein een tewerk en te , en ,n. . vau 

, gediplomeerd civiel-ingenieur te . 
j  /ij  vermeld dat één lid van de commissie van fabrikage nis 

n". 3 op de aanbeveling wenschte geplaatst te zien één van de andere 
sollicitanten , niet ïn het bezit van bel diploma als ingenieur. 

. Voor  de som van f 15,000 werden door  de gemeente aangekocht 
e uitgebreide gebouwen van de voormalige ijzerfabriek van den heer 

h ticijs, aan dc Aschvest. Zij  zijn bestemd TOOT een uitbreiding 
der gasfabriek. 

Nil i 1 . Namens eenige vereerders van wijlen . . T. t 
te X.-Ainstel zal een gedenkteeken op zijn graf worden geplaatst. t een 
zestal ontwerpen is dat van den heer  lenri J. Teixeira de t tos gekozen. 

. Zooals bekend is, wil men alhier  in Juni iSyj  eene 
tentoonstelling van nationale nijverheid houden, waaraan een inter-
nationale groep zal zijn verbonden van artikelen, waarvan uit liet eigen 
land geen voldoende inzending te verwachten is. e tentoonstelling 
vei dient wel de aandacht van de industriëelen, want Winschoten. 
omgeven door  het zeer  welvarende Uldanibt. lïellingwolde, lïlijhai u en 
de rekela's, is het middelpunt vaneen landstreek tooals er, wat rijkdom, 
ondernemingsgeest, landbouw en nijverheid betreft, geen tweede in ons 
land bestaat. 

e talrijk e welvarende lieden koopen bijna alles in Winschoten en 
kunnen zich meer weelde veroorloven dan elders het geval is. l>aarenU»ven 
hebben /ij  goeden smaak en een mate van o it wikkeling die hen n 
staat stellen de /aken naar  waarde te schatten. 

Voor de indu>lriëeleu is het werkelijk vau belang die bevolking in 
kennis te brengen met hun producten. . . de s 
heeft dan ook reed- een of meer  medaille- toegezegd. 

- - Aflevering o van A -\'atum*  uitgave van j. <  lïrue-e te l"  treeht'  bevat: 
Naar de maan en op de maan (met (tg.). — Christophorus Columbus 

(met fi\ r.\. — n cijfergenie: Jac<pie- i <///./ tig.i.— r  kunst-
matige regenvorming (met "  " n ter  verspreiding van 
vruchten en zaden [met //;'./. — Sterrenkundige opgaven. — Correspondentie. 

. 
— Tot buitengewoon opzichter  bij  het maken van woningen voor  het 

veerpersoneel te r  onder  de gemeente , is voorden 
tijd van vijfmaanden benoemd de lieer  J. (i. van E fleren. 

- - e heer  A. van Veen is voor  den tijd van twee jaar  benoemd tot 
buitengewoon opzichter  bij  het verrichten van baggerwerk in den mond 
van den n Waterweg. 

— e heer  W. P. A. i te 's-< ïravenhage i- voor  den tijd van acht 
maanden benoemd tot buitengewoon opzichter  bij  de werk/aamheden 
voor de verspreiding van het herziene A. 1'. in de provincie . 

— r  den . van Waterstaat, l en Nijverheid, zijn, met 
1 Jan. 1893, bevorderd tot opzichter  van den t e kl. 
c. J. E. la , thans opzichter  2e kl.; tot opzichter  2e kl., A. Oddens, 
thans opzichter  3e kl., en tot opzichter  3c kl., A. , thans op-
zichter  4e kl. 

— r  den hoofdingenieur  der  marine 1.. < . W. . Visser  werd Zater-
dagmorgen op plechtige wijze de zilveren medaille in de orde van Oranje-
Nassau uitgereikt aan den eersten teekenaar  J. Üainman. 

— j . besluit is aan 1'. J. . de ('hateleux eervol ontslag verleend 
uit zijn betrekking van hoofdopzichter  der  Zuiderzeevisscherij. 

— Ter  vervanging van den op verzoek eervol ontslagen lieer  J. . Van 
Wijckhuijse, is tot assistent bij  het teekenonderwijs aan de buiger-avond-
school te g door  burg. en weth. benoemd de heer  C. Geldof, 
tot dusver  tijdelij k assistent; en in diens plaats voor  den cursus 189293 
tot tijdelij k assistent de heer  T. J. Pas. 

VA<'ANT E . 
. e e r a a 1 in li e t t e e k e n e n aan de burgeravondschool eu 

de daaraan verbonden inrichtingen te (ironingen op een jaarwedde vau 
/' 600; 15 lesuren per  «eek. Adres aan den («emeenteraad vóór  2N Sept. 

—  e e 1 a a r in li d r e c h t 1 ij  11 i g- e n d e b e g i 11 s e 1 e n v a n 
het bouw kundig teekenen met akte middelbaar  onderwij- ..nu 
de burgerav<mdschool te . Salaris / joo voor  den cursus van
Sept. tot 1 April . Adres vóór  1 Oct. a. s. aan den Burgemeester, 

voor  den V e r h o op n e van 
k-ego ten «taal voor  gerecdachap. 

s van lid vak wordt in elk geval vor-
eischl Adres: S. S &  Co., OJC 75,

. 

e Aanbesteding. 
Op ÊHn\<lnii  dm  October

de. namiddag! ten - nrc (Plaatselijke tijd* , znl, in 
litt gebouw run bel t van Justitie te 
'n-Gravenhagf, in het openbaai bij  enkele inselirij-
v - wurdeu tiatihmteeil : 

t bonwen van een Cellenvleugel met 
e n aan de -

e s te . 
g / 80185. 

t bestek \o. 20 niet 4 daarbij  behoo rende 
, is franco vrrkrijgbanr , texcu betaling 

van ƒ2.25 hij  V \N ( , lluek-
, Suui Xo. 2*af te Vflrnveuhagc. 

t bestek met daarbij  lielioureude 4 bestck-
'cckcuiugeu, voort- 14 detaUteekeningen, benevens 
monster  eu modellen, liggen op alle werkdagen 
tot 'i October  1802, ter  kennisneming iu een der 

n van de Bijzondere Nraüevaiutnis te beeuwar-
den, van de*  voormiildairs 'J uur  tot de-» namiddags 
»ï uur. 

Aanirtjxtng zal aldaar  plaats hebben op Vrijda -
80 Septemher  1898, des namiddags ten 2tyj  ure 
Plaatselijke tijd). 

 zijn s verkrijgbaar  bij 
ilea t voor  de (ievnmreiiisscu en 

, t van Justitie t<-
VGraveuliage. 

e r  vau Justitie, 
Voor  deu , 

P. J. VAN . 
"t-Oravenlidj'\  l'j  September 1892. 

, 
Photozinco r̂aphie 

en g 

e ondereet eek en de vestigt de aandacht op ziju 
inrichtin g voor  Phatallthagrapfilo , bijzonder 

geschikt voor  de reproductie vau Plana, Teeke-
ningen enz. van 1111. Architecten er*  liouwkun 
digeu ; op die voor  Phetazlnregraphle voor  de 
reproductie van Platen en > ook vau 
Te ehen in gr  ii vuor u . 

. n en op zijne N tè rèa t^pe- ln r l ch l i n g 
voor  Uil. , allca tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven vau bewerking, wor-
Jen op franco aauvraue gratis toegezonden. 

U urge met ster  »u Wethouders van 'a-ltoscli /uilen 
21) September  1892, v. m. 10 ure 

Openbaa Aanbesteden: 
n van , , 

maken van n enz. 
langs de . 
k niet teekeninir  nii l'.l September e. k. 

/'.-[. — rerkrggbaar  bij  den r  Arebiteei 
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8. Vï. VAN ! , &  (". ,  ver-
zeudeu franco, op aanvrage per postwissel : 

Gezegelde in-ehrijvingsbiljetten met cuitverleu 
ü /'  0.2» per  stuk 

l.ijsteu volgens art. 11 der 
arbeidswet 

Verlnuirbiljetteu . . . . 
lluurcoutrneteu . . . . 

n 
kennisgevingen van onge-

lukken .

11.111; 

(1.05 

, 0 . 55 

, 0 . 55 

.

10 stuk. 
10 „ 

\\ S der 
 op Donderdag « 

G  EESTEB 
gemeen te A1: \  U, -

r  lttSSt 's \ oormiddags 11 '/ï uur, iu het 
openhaar, ten Gemeciitelniize aanhetteden: 

BESTE  No, 20. 

e g van gegoten ijze  aan: 
, wijd 1 ffl., n en 

500 syphons met luikjes, in e 
. 

Aanwijzing zal worden gebonden op g 
29 September  B. S. 'S namiddags l'/ j  ure, aan het 
bureaa flammntf  wrrlrti i ten nuwnntohulic, alwaar 
bestek met nnteeeU inschrijvim.'sliil'e t eu 1 teeke-
niug icgeu betaling van ƒ#«W verkrijgbaar is. 

j tot Exploitatie van 
. 

Op  Am  1 October |s<J2, des 
, smmuagi ten t ure (lokale t-jdj, aan bel Centraal-
burean der j  tol Exploitatie van Staats-
ipoorwegen bij s n tel , vau : 

BESTE  Xo. 588. 
t maken van - en n 
en het leggen en wijzigen van n 
en wissels met bijkomende n 
voo  de g van het station 

. 
g / 15.000.—. 

c bestcdimr gisehie.lt volgens S ."tl van het 
bestek. 

t bestek ligt van den 22st< September  1892 ter 
lering aan liet Centraal bureau bg de e n 
in aan het bureau vuu ilea lieer r 
 . (i. . SASSEN tc i\ijineyr,i  eu is op franco aan-
vraag i per  brief i iian geiioimul ('entraallmrcau t 
vau Weg eu Werken) te bekomen, tegen betaling 
van «..»«. 

lidiehtiiigeu worden gegeven aan het Centraal-
bureau t vau Weg eu Werken) en door  den 
Scctic-lugcuicur  voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ircsehicden den 
4J"  October  181)2. ten 11.30 uur  roormiddag 

'es£  tgd). 
, deu 19ie» September  18(J2. 

die tevens nadere inliehtin̂ eu geeft. 
Aanwijzing in loeo 21 September e. k. nam. 

2 ure. Utijecnkoiii-t Stationstraat.) 

N E op de G te E 1890. 
t Fabrikant is aangenomen eu aanbevolen door  de n E &  Co., 

le Saint-be>ii», \oor  buiiiie ououtpb.fbare stoomketels, s\.tecin  ', de Nanmloo/e \en-
uoolsebap , België, de T e  de Parijscbe j 
voor E ' en t  i:  UT  \(i. r . Victor  1'OPP, talrijk e 

- en X AA , N eu , 
, , renehUlende , enz. enz. eu/. 

t voorbebordmiddel is bel eeuige feitelijk afdoende ter  voorkomiug van ketelsteen zinder  eenige 
nadeelîe invloed uit le oefenen op de stoomketels en appendages. 

Circulaires of nadere inliebtingcii r  aan bet u 

 3 6 4.

. (syst. 
J . W . . — O o u d a . 

. Nieparatiemurcn. Ventilatiekokers. 
. - on T E-  SO  E E . 

Fluaten
r n fiai-lUmj vrrduurmam'nH 
frmrntutrrn  ftf ' 

linlk- Xundtleen, 

e Fabriek VA N 
, 

-

l 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Tcckenaars, e n i. 

d n 

http://gisehie.lt
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levert la. T in steeds gelijke uitstekende 
kwaliteit en fijnste maling. 

Vertegenwoordiger  voor  export en ïuagazjjnliouder 

. , Amsterdam, 
n gracht : >: 15. 

i van staal of ran t worden sinds is«;o ond8* 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabfika" 

| , Hrmsrmetd. 
Generaal Agent v.».r  Xëd'erlhnil en  T. tt. ,

A . & , g , n & t a, . 

miken mogelijk eene apoedtgtf daar$t*Hing van Plafonds, lichte Scheidsmuren, tusschen* 
vloeren, g etc. Belangrijk*  in Bitfmte. 

»  van n eu vochtige muren. Onbrandbaar, Hord koop. 
Vertegenwoordigers voor  : . A . B. Y AB Oo.,

r  j nr  ichting. 

.* n \ i i  .Ti. 
levert pasklaargokyaniseerd rot enzwamvrjj) 

, . 
, , 

Vloembnen. eni. eni. 

t 4 09 
, 

VOO
Stoom-, Gas-, . 
en Waterkracht. 

VOOU (2) 

Personen, Goederen,
Traag onze geïllustreerde bro-

ehure en ref'erentteUftt. 
 dan 200 alleen in d geplaatst 

J. . P. JANSE, 
t 564 

S , 
levert alle , ipetiaal 
Zweedse! en Noordech Graniet, ruw. behakt, 

t 4 09 
, 

VOO
Stoom-, Gas-, . 
en Waterkracht. 

VOOU (2) 

Personen, Goederen,
Traag onze geïllustreerde bro-

ehure en ref'erentteUftt. 
 dan 200 alleen in d geplaatst 

gepi-olileerd ii. gepolijst i ,« Gcbouwon, 
Sluiswerken, Watbrkeeiingcn, -
steenen, Voetstukken «oor Standbeel-
den, Grafmonumenten Giafstoenen, 
Gedenkstoenen. Altaren. Naamplaten, 
etc. etc. 

 Amit rn„r  Nrdsrlad n
VA N  & . eigen aan van 

Graniet «roeven te , , -

, . cu Wïtinu. 
, Zaag en , 

w . u . . . . . . . . 

, halt' , zachte, 
uit de eeniffein die steensoort bestaande groeven 
van E E Y . 

Eenige  voo
d 

. 
OpgerirH 185B. 

EcreillpUiii a Antüleritan i lss:t 
n en Complete Gebonwen 

van gegalvaniseerd gegild ijzer. 
Catalognssen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden doorden Generaal- Agent 
voor  Nederland en

T. G. T Jr . Amstordam. 

. &  J. , 
N V A N 

 EN
op do lutein. Tentoonstelling te

bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en , 

Biekerstroat 

welke reeds Ul vau Granietwerlceu lier  te lande 
eu in de n geleverd en in bewerking hebben e  Prosr i -  35. 

van werken, in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan roor  de 

n van alle mogelijke n 
iu loori, zink en koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere tc geven 
teckcuiug. 

Tej;eu betaling van ƒ2.— zullen franco worden 
tupgezouden: 
le. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2e. „  „  voor  gesiuccd-ijzcren trap-

balu-terr t eu baluatere 
met zinkeu ornament. 

:ïc. „  pg voor  jaloueiekappen. 
j  bestellingen vau minstens ƒ30.  worden 

do twee gulden gerestitueerd. 
F. w. . 

, 
\ E \ S> % A i , 99. 

n van t en Wandtegels. 
Vraag dessins enz. 

Ter drukkeri j  der  Vennootschap t Vaderland''. 



A . 

L . . 

i van G.J.Thieine,Arnhem Bijvoegsel van E  1892. 

E G N°. 40. , 1 October  1892. 

r  F. \V. VAX <  >T JGz. 
Adres voor e en Administratie vau bet Weekbladen advertentiüii : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat 117, 'j-ffage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia ]. , 
. ÖE JONG  en PAU  J. E , 

Stukken, deze e betreffende, tc adresseeren 
Vondelkade 185, te Amsterdam, 

en al, \v«t de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

T ƒ 2.25 per  3 maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Nederlandsch-
lndie' (de landen der  Postunie) f 7.50, beiden bij  vooruitbetaling, 

' ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en O 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

S , bij  contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
't-Jfage en bij  den t Jon. <i,  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 
 °. e 974e gewone vergadering zal gehouden worden 

op Woensdag 5 October a. s., des avonds 8 uren, 
in het Genootschapslokaal. 

Agenda : 
a. n van het Bestuur. 

 Bijdrage van den heer  J. C. . di Gazar. Onder-
werp :

C, g van den heer  J. F. VV. Stam : 
 van

2°. Op de 2*  gewone prijsvraag (een hoofd voor een 
aan de bouwkunst gewijd weekblad) zijn 7 antwoorden 
ingekomen, onder de motto's : 

 '  ; J l '  " i c t : ' l c '  / l  X % : A - Z '  ™ ]'" !k-

n inzender van het motto „./ . et A." wordt ver-
zocht een naambrief en een correspondentie-adres, dien 
van het motto „X"  een correspondentie-adres te zenden. 

e ingekomen antwoorden zijn in het Genootschaps-
lokaal tentoongesteld. 

3°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer . de 
l Jr. (thans buitenlid), door de heeren Jan Stuijt 

en C. W. Nijhoff . 
Namens het Bestuur: 

De le-Seereta/is 

p C. W . . 

(A. et A.) 

 V A N N , 
T N . 

(llij  tie plaat) 
e bij  dit n°. gevoegde schets is genomen op dc binnen-

plaats van het slot Frcderiksborg (gebouwd 1602 16201, 
waarvan reeds voeger  in dit blad eenige details verschenen. 

e grillig e lijn , die den topgevel omsluit cp deze 
schets, duidt op 1 iollandschen invloed. Een soortge-
lijken topgevel , van het jaar  1642 , vond ik in Gouda. 

n hoeverre evenwel de tegenwoordige details te ver-
trouwen zijn als de oorspronkelijke vorm, valt moeilijk 
te zeggen. Na den brand toch van 1859, die zeer 

weinig overliet, werd uit nationale bijdragen voor een 
groot deel, het tegenwoordige paleis opgebouwd. c 
bronnen voor den herbouw waren deels oude photogra-
phieen , vroegere schetsen en eenige overgebleven details. 
Soms heeft men het ontbrekende bijgemaakt, „i n den 
geest"  van de vormen uit den tij d van den bouw. 

J. . E . 

(A. et A > 
. N. E  EN E -

, . . E . 

e brochure van Jhr. de Stuers, waarvan in een vorig 
r  de voorrede werd overgedrukt, behelst een heftige 

philippica tegen de partij , die zich ten doel stelt de kunst-
begrippen van de zoogenaamde officiëele richtin g tc be-
strijden ; haar  woordvoerders noemt de schrijver  „museum-
knagers"  en hij  verklaart deze gelegenheid niet te willen 
verzuimen <mi eindelijk eens al den onzin te bespreken 
en te wederleggen, die sinds jaren door  kwaadwilligen, 
afgunstigen en naijverigen te de/er  zake (de museumbouw) 
verkocht is. 

e heer e Steurs doet zich ook hier  weer  kennen 
als een polemist, wiens pen een tweesnijdend zwaard 
gelijkt , en het verwondert ons daarom dat zijne krachtige 
uitingen tot nog toe zoo luttele bespreking uitlokten. 

e schrijver  schijnt vooral fel gebeten te zijn op de 
j  tot bevordering der  Bouwkunst, met welks 

Bestuur  hij , gelijk men zich zal herinneren , nog onlangs 
overhoop lag bij  gelegenheid van de restauratie der 
Vierschaar in het c raadhuis. 

k thans , «lus verklaart liij , "hrerscht er t onder  ile leiders vau 
de j  een «eest, die deze ynroenlging iu het oog van eerlijke lieden 
compromitteert. k zal daarvan een staaltje aanhalen. Toen liet Gemeentebestuur 
van 't-Gravenhaga de Vierschaar  van het l wensehte te restnurecren, 
meende het verstandig te doen zieh om advies te wenden int liet r  der 

, waarvan het een rapport eu een ontwerp ontving, t een 
eu ander  iu kennis gekomen, bevond ik dat dit ontwerp alleszins afkeuring 
verdiende cu ik zond deswege een adres aan deu (iemreuteruad. t gevolg 
was dat het ontwerp der j  ter  zijde werd gelegd cn een nieuw 
plan geheel iu overeenstemming met mijne denkbeelden vastgesteld. e 
meent men dat het g Weekblad, „Cffnal der , dit 
feit aan zijne lezers mededeelde? u het nummer van 'J Januari 1SU2 is 
het rapport van hel Gemeentebestuur  overgedrukt, waarvan de strekking is 
overeenkomstig mijne zienswijze tot verwerpiug van het advies vau wege de 

j  verstrekt. Aan het slot heeft de e van het Weekblad 

e e van a et Amiciti a stelt zich alleen k n inhoud n stnkken, t met de init i ilofl  A et A . <' 

V 
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deze zinsnede durven afdrukken : ..lit deze korte beschrijving blijk t dat dc 
inrichtin g zal plaats bebben in den geest van bet advies duur  de Commissie 
tiit liet r  der j  tut bevordering der Bouwkunst voorgesteld." 

»<)nbescbaa]iider  lieden is niet mogelijk. Wie is daarvoor  verantwoordelijk P 
c redaelie bestaat uit dc bccren l)r. . .1. . Cuypers, Prof. E. Ongel, 

J. . de , C. , G. Brouwer . en t'. 1'. .1. s . 
h naar  ik vernam, vergadert ilc redactie sinds een paar  jaren niet 

meer. . Cuypers verzekerde mij- en ik geloof ben gaarne — dat bij  aau 
bet feit geheel onschuldig is. Opmerkelijk is bet dal dc leugenachtige opmerking 
licrbaabl wordt in de Ccseliicilcnis der , onlangs geschreven door 
baren Secretaris ('. '1'. J. s " 

A l geloovcn wij  niet dat de eigenlijke quaestie, waar-
over  de brochure handelt: de vraag nl. of de besloten 
wedstrijd in '75 voor  den niuseumbouw al dan niet een 
schijnvertooning was, heden nog veel belangstelling zal 
verwekken, toch mag verwacht worden dat de besliste, 
soms heftige uitingen des heeren e Stuers voor  velen 
belangrijk genoeg zullen zijn, om er  hier  eenige woor-
den aan te wijden. 

Volgens Jhr. de Stuers heeft . de r  in zijn 
jongste brochure geen enkel bewijs bijgebracht om zijn 
bewering, als zou bedoeld concours niets dan een wassen 
neus zijn geweest, te staven; men vindt er  in allerlei op-
en aanmerkingen en afkeurende critiek , zoowel omtrent 
de voorbereiding van den museumbouw, als omtrent dien 
bouw zeiven, doch geen enkelen degelijken bewijsgrond. 

Zoo heeft . de . beweerd dat het programma 
niet ernstig was opgezet, dat bijv . het verlangen eener 
straat dwars door  het museum niet scherp genoeg was 
geformuleerd, omdat dit niet in het programma, doch 
alleen in het begeleidend schrijven van den minister 

k was uitgesproken. 
Een andere grief is het verhaal dat het program was 

uitgegaan van de commissie van , waarvan 
Jhr. de Stuers secretaris was, en de heer  Cuypers 
het bouwkundig factotum, „zoodat"  —zegt .  i 
„d e conclusie voor  de hand ligt dat de s 
in het advies, dat hun door  den minister  over  de ont-
werpen zou worden gevraagd, van hunne voorliefde 
voor  het werk van hun medelid zouden doen blijken" . 
Terecht wijst Jhr. de S. op de insinuaties, die in deze 
regelen voorkomen. Alleen de minister , van 
wien het programma uitging, was de verantwoordelijke 
persoon en van 't oogenblik dat deze besliste, heeft 
men met den , niet met de adviseurs, noch 
met den refendaris te maken. Voorts verhaalt Jhr. de 
S., dat in tegenstelling met veler  meening, zijn eerste 
kennismaking met den heer  Cuypers eerst van 9 Apri l 
1874 dateert en dat hij  destijds zoo weinig verblind was 
door  Cuypers' verdiensten, dat toen hij  kort te voren 
officieus was geraadpleegd omtrent de samenstelling van 
het college van , hij  Cuypers niet een-
maal noemde. 

Ook omtrent zijn verhouding tot den minister  1 feems-
kerk destijds, deelt de schrijver  een en ander  mede. 

j  zegt daaromtrent: 
Tueu . k den 2H~1"'  Augustus 1874 optrad, was dc correspon-

dentie niet dc s — secretaris Jhr. de Stuers - volstrekt niet 
idylliscb. liet eollegic zond dagelijks brieven vol klachten over  den ongelukkigen . 
staat waarin alle - en o zich bevonden , en daar  het 

t juist op dit gebied vijfti g jaren lang volkomen rust geuoten had, 
kon zulk ecu briefvvisscliug niet juist maken wat men noemt „een plctzicrigcu 
indruk" . . k zag intusschen in dat er  behoorde gehandeld te 
worden , en begreep dut daartoe de zaken van n eu Wetenschappen 
niet langer n betracht worden als een bijzaak van de nfdccling Ouder-
wijs. j  richtte daarom op 1 Juli 1875 een afzonderlijke afdeeliug op met 
Jhr. de Stuers als referendaris. Ut dit laatste feit mag evenwel niet afgeleid 
worden dat dc titulari s alvermogend was: bij  was het zoo weinig, dat hij 
reeds in Augustus daaraanvolgend begreep zijn eervol ontslag als referendaris 
te moeten aanvragen. 

n het licht dezer  medcdcelingcu zal men wel anders mo'tcu gaan denken 
over  den invloed der  heeren Cuypers en e Stuers in het voorjnarvau 1875, 
toen het program door  de adviseurs besproken werd. 

Gezocht mag ook de bewering hecten dat Cuypers 
een niet te versmaden voorsprong had op zijn concur-
renten, wij l hij , als lid van het college van . A., van 

het concours en zijne uitnoodiging daartoe ingelicht en 
op de hoogte van zaken was, lang voor  de anderen. 
En dat aan den heer  Cuypers door  Jhr. de S. in medio 
September  1875 nog 14 dagen uitstel zou zijn gegeven 
 tot inlevering van zijne plannen, noemt de schrijver 
onwaar; de drie deelnemers, Cuypers, Eberson en Vogel 
hebben zich aan den bepaalden tij d gehouden. 

Een ander  punt in het program dat door . de r 
werd aangehaald, is het veelbesproken artikel , waarinde 

 stijl van het te stichten gebouw wordt voorgeschreven: 
e vormen van het gebouw behooren zijne bestemming 

uit te drukken, namelijk het bewaren van Xederlandsche 
schilderijen, hoofdzakelijk uit de i6Jl-'  en 17''1-' eeuw." 

1 . de . noemt dezen eisch eene latere toevoeging van 
het college van . A . aan het door  den r  ge-
accepteerde programma. 

h hoe dit zij , het stond erin en er  moest dus 
rekening mee gehouden worden. Wij  voor  ons zijn van 
oordeel dat de heer  Cuypers er  geen rekening mee 
hield, althans niet meer  dan met zijn persoonlijke neigingen 
strookte en nu mag Jhr. de Stuers beweren, dat tusschen 
de renaissance van Vredeman dc Vries en die van 

e r  nog al eenig verschil bestaat, zeker  is het dat 
niemand bij  het beschouwen van het museum aan eenige 
phase der Xederlandsche renaissance zal herinnerd worden.. 
Om die reden zou het stijlvraagstuk een geschikt argu-
ment in . de s betoog hebben kunnen zijn, 
indien had kunnen aangetoond worden, dat de 
beide andere deelnemers zich minder  losbandig hadden 
betoond. 

Ongelukkig schijnt dit niet het geval geweest te zijn, 
althans . de . zegt, dat de heeren Eberson en Vogel 
omtrent den stijl in het onzekere bleven, terwij l Jhr.de S. 
eenvoudig verklaart dat de eerste een soort s XV
stijl leverde (') en de andere een niet wel te determi-
neeren vormen-complex. 

We laten hier  nog eenige regelen uit de brochure 
e S. volgen, waarin o. a.  Opmerker (toen nog niet 

het orgaan van A . et A.) de eer  geniet geciteerd te 
worden: 

lk mag vnn dit pont niet afstappen zonder  te wijzen op dc vermakelijke 
niauicr  , waarop . de r  den stijl vau het ontwerp Cnj  pers beoordeelt. 

j  wil doen uitkomen dut het „dc gevorderde eenheid van stijl miste''  eu 
hoopt dit te doen gelooreu op het gezag ran onzen kondigen architectuur-
sr/iilder C. Springer!" t de torens en hoofdlijnen niet het karakter  droegen 
der e bouwwerken der 1'  en 1'  eeuw moeten wij  uaiincmeu 
op bet gezag van een auunicmen schrijver  in een toenmalig uuuucmers-
kruutj e ..de Opmerker". Als aanvulling dezerautoriteit geeft de in architectuur 
zoo deskundige . dc r  ten slotte ziju eigeu uitspruak , luidende „dat 
„het m aan een gansch ander  tijdperk , ja zelfs aan ecu gauscli anderen 
„landaard dan dat der  architectuur  vau dc bovengenoemde bouwmeesters uil 
„de ' en Wileeuw doet deuken." 

n wist tol dusverre uict dat . de r  zulk een diep denker  op 
bouwkundig gebied was. 

t vermakelijke in deze beoordcelingen heeft ons 
niet kunnen pakken; integendeel, de meening van den 
anonymus van voor  vijftie n jaren willen we heden nog 
onderschrijven en ook met de gevoelens van . de 

r  op dit punt zijn we het volmaakt eens. 
Vervolgens is door . de r  de aandacht ge-

vestigd op het feit dat de bouw van het museum het 
dubbele gekost heeft van de som, die in het prijsvraag-
programma genoemd was. 

j  gaf bedektelijk te kennen dat, alweer  door  be-
middeling van den heer e Stuers, het den heer  Cuypers 
vooraf bekend was gemaakt dat er  twee ton meer  zou 
beschikbaar  gesteld worden, ten einde het gebouw 
brandvri j  te kunnen construeeren. h nadat hij  zelf 
verhaald heeft dat de , na eene opmerking 
deswege van den heer  Eberson, en op advies van de 

0) Ook iu het rapport val beoordceliug wordt gezegd dat de stijl van 
het ontwerp n gedeeltelijk aau deu stijl s , gedeeltelijk aan, 
zeer  recente gebouwen ontleend is. 
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, binnen een maand tijds, de bouwsom 
met twee ton verhoogde, blijf t er  van dit argument 
niet veel over. 

Op een andere plaats somt Jhr. de Stuers tal van 
redenen op, die oorzaak zijn geweest dat de oorspronkelijke 
raming zoover  overschreden is, als daar  zijn: 

1". Onbekendheid met het terrein, hetwelk veel kost-
baarder  fundeeringswerken eischte dan waarop gerekend 
kon worden. 

2". Stijging in de prijzen der  materialen en werk-
loonen, welke bij  een omvangrijk werk, dat zeven of 
acht jaren kon duren, grooten invloed kon uitoefenen. 

3°. e uitbreidin g van het programma door  de 
opname van het museum Van der , de verzame-
lingen van het k Oudheidkundig genootschap, 
eene collectie gipsafgietsels enz. 

4°. t overdekken der  beide binnenplaatsen, ge-
raamd op een halve ton. 

5°. Een bibliotheek ad ƒ 7 7 , 0 0 0, eveneens in het 
programma niet gevraagd. 

6°. t inrichten van lokalen voor  de Normaalschool 
en voor  de , in plaats van dc 
geprojecteerde zolders. 

Wegens het ophoogen der  omliggende wegen en 
bruggen, waarvan de plannen niet vroeger  bekend waren, 
was men verplicht den onderbouw  '/1 meter  hooger  te-
maken, waardoor  wel is waar  zeer  geschikte sousterrain-
ruimt e beschikbaar  kwam, doch dat tevens een aanzien-
lijk e meerdere uitgave vorderde. 

Terecht voert Jhr. de S. aan dat al deze posten. bij 
uitvoering van eenig ander  plan, eveneens de bouwsom 
zouden hebben doen stijgen. 

h . de r  beweert dat de maatstaf van 
beoordeeling niet dezelfde was; hij  verklaart dat de 17 
beoordeelaars, op een paar  uitzonderingen na , volkomen 
onbevoegd waren om de begrootingen der  ontwerpers te 
onderzoeken en dat zij  er  slechts met enkele woorden 
van gerept hebben. 

Volgens Jhr. de Stuers echter  blijk t uit het rapport 
dat de begrootingen wel degelijk onderzocht werden en 
dat zoowel de eenheidsprijzen, door  de ontwerpers aan-
genomen , als de te bebouwen oppervlakte en kubieke 
inhoud in verband daarmede werden nagegaan. 

Op de volgende bladzijden vindt de heer e Stuers 
gelegenheid om op zeer  vrijmoedige wijze zijn oordeel 
uit te spreken over  het gehalte der  bouwkunstbeoefenaars 
uit die dagen. Naar  aanleiding n.1. van de beweerde 
onbevoegdheid der  Jury lezen wij : 

r  slaakt . de r  de verzuchting dat dc g zich niet wendde 
tot dc j  tot bevordering der t om de ontwerpen te doen 
beoordeelen. j  iusiuuecrt dat incu---die „men"  moet dc r k 
-zijn — , dat men mende dat er  dan ook over  „den stijl en dc inrichting 
„een rapport zou iukomeu, hetwelk ecu spaak zou stekcu iu bet rad dat de 
„referendaris draaide." e insinuatie tracht . de r  aannemelijk te 
maken door  tc wijzen op „de bedenkingen, die sedert dc opeustelling vau 
„het , zoowel door  bevoegde bouwkundigen als door  kunstkenners 
„van naam tegen ziju verlichting en versiering zijn ingebracht." 

Wie die bouvvkuudigcn en kunstkenners van naam zijn, zegt . de r 
-JUS niet. j  citeert allccu de uiting van een ongcuocindcu buuvvkuudigc, dien 
hij  vermoedt Utrcebtseh te zijn. 

Waarom dc r k zich niet tot dc j  ter  bevordering 
van t wendde? 

Stellig liet hij  zulks niet na uit vrees dat daardoor  ecu spaak zou gestoken 
'Worden in het rad dat dc referendaris draaide. s referendarissen mogen 
het rad draaien, de r  bestuurt den wagen, eu als dc , die ziju 
verantwoordelijkheid kent, geoordeeld had de j  te moeten raadplegen, 

U hij  het zeker  niet hebben nagelaten om zyn referendaris genoegen tc doen. 
e redeu is duidelijk. Aan den eenen knnt gold het hier  niet een open 

prijsvraag waartoe onbekenden opgeroepen werden , doch een administratieve 
Welling uuu drie bouwkundigen, die ieder  voor 1 werk dezelfde som in 
betaling zouden crlangcu , terwijl de r  zieh voorbehield aan deugeue, 
wiens werk het best gekeurd werd, dc uitvoering op te dragen. 

Tot voorlichting bij  die keuring stonden den r reeds twee Colleges 
ten dienste, regelmatig bij e besluiten geconstitueerd, het ccue 
geroepen om der g te advisecren omtrent alle u iu 
t algemeen, het andere om iu het bijzonder  voor  tc lichten tcu aanzien van 
f stichting vau het . 

e r  had dus voorlichting genoeg. 
n mag overigens wel de vraag stellen: n men nog een derde 

voorlichtings-commissie had noodig geacht, op welken grond wordt dan zoo 
maar stoutweg beweerd, dat juist dc j  tot bevordering der t 
geroepen ware geweest een oordeel over  dc ontwerpen uit te spreken ? s die 

j  daartoe geschikt? r  doel is de bouwkunst te bevorderen 
cu zij  bestaat uit een groot aantal personen die ad ƒ5 lid kunnen worden, 
van welke het meereudeel eenvoudige timmerlieden en plasteraars zijn, eu 
onder  welke slechts zeer  weinig bekwame architecten aangetroffen worden. 
e j  is alles behalve geschikt om als Jury op tc treden. 

e zou zij  zulks moeten doen ? Zou men haar  uiluoodigen een Jury te 
kiezen ? Welke waarborg zou er  ziju dat de timnierliedeu en plasteriuirs-
meerderbcid een behoorlijke Jury koos ? Zou men eenvoudig het r  der 

j  als Jury doen optreden ? r dit bestuur  is samengesteld niet 
het oog op geheel andere behoeften n beeft in zulke vcreenigingen een 
Voorzitter, een Secretaris, eeu l'cnuingmecstcr  gekozen, somlijds alleen omdat 
deze een geschikte redenaar  of een tidccle vent. geue een goed penvoerder, 
,le andere ecu zorgvuldig boekhouder  is. Zijn die heeren per  se geschikte 
Juryleden ? ) 

Waar de g aan drie nrchitccten , die door  dc Amsterdamscbe 
Voorliehtings-commis8ie cu door  dc s aangewezen arana als de y 

 het ontwerpen van plannen had opgedragen, ging liet bezwaarlijk 
aan bun arbeid te onderwerpen aan het Oordeel van een aantal manncu.die 
juist omdat zij  uict even geschikt geacht waren, gceu uitnoodiging tot het 
indienen van ontwerpen hadden ontvangen. 

r  kau nog wel een reden geweest zijn die den r  huiverig zou 
hebben gemaakt om de j  erin te betrekken, juist precies dezelfde 
reden, die het . dc r  doet betreuren dat dit niet geschiedde. t 
was namelijk niet onbekeud dat eeu aantal leden dier  vereeniging uit 
zuivere of liever  onzuivere afgunst en broodnijd in het openbaar, cn meer 
noir  iu bel geheim, bepaaldelijk tegen den heer  Cuyncrs woelden cn werkten. 

u dier  leden, uiterst pover  architect, doch groot wauwelaar  op alle plechtige 
vergaderingen cn bijzondere bijeenkomsten, ontzag zich zelfs niet tegen deu 
heer  Cuypers dc zotste en walgelijkste beschuldigingen uit te spreken iu 
anonieme brieven die hij  als afkomstig van e bouvvmic<tcrs"  of „Vele 
bouwkundigen"  aau leden der  Statcu-Generaal verzond ! 

t de r k het ellendig streven van zulke lieden door-
groudde , blijk t uit hetgeen hij  openlijk iu ecu zitting van dc r  van 
hen zeidc, toen hij  verklaarde dat de hatelijke critiek , welke van zekere 
zijde omtrent het m vernomen werd, ontsproot uit ..jalousie dc métier.'' 

e volgende opmerking van . de r  gold het 
geheim houden van de uitspraak der  jur y en dat het 
publiek eerst na maanden vernam wie benoemd was tot 
architect. 

Jhr. de Stuers voert daartegen aan dat het rapport 
in de Staatscourant is gedrukt en al de ontwerpen, 
zoowel te 's-Gravenhage als te Amsterdam zijn tentoon-
gesteld. t publiceeren van die stukken, eerst nadat 
de beslissing gevallen was, tracht hij  aldus te verdedigen: 

Wat hij  tc recht niet gedaan heeft , is een cn auder  openbaar  te maken 
vóór dat de beslissiug gevallen was. Zal een jury onafhankelijk kunnen oor-
declcu dun is het, vooral in eeu klein land zooals het onze , een vereischte 
de beoordceliug tc doeu geschieden zonder  dat door  de openbare tentoonstelling 
vau het te beoordeelen werk dc gelegenheid geopend worde om iu anoniem 
dagbladgeschrijf op de jury pressie tc oefenen. Openbaarmaking van het jury-
rapport, dut tcu grondslag moest liggen aau dc voordracht door  den r 
aau den g tc doen , zou tegenover  deu g in hooge mate ongepast 
ziju geweest. e r  handelde derhalve zeer  correct door  eerst de e 
beslissiug af te wachten. 

Waarom hiermede maanden verliepen, zal men straks begrijpen. 
A l geven wij  dadelijk toe, dat uit een en ander  nog geen 

schijn van bewijs te halert is dat er  oneerlijk spel is ge-
speeld , zoo zijn wij  toch van meening dat een tentoonstel-
ling van de ingekomen ontwerpen vóór de eindbeslissing 
vooral bij  werken van publiek belang als den bouw van een 

, alle aanbeveling verdient, ja als een eisch 
van onpartijdigheid mag gelden. Een jur y , die zich door 
anoniem dagblad-geschrijf van de wijs laat brengen, zou 
eerst recht een brevet van onbevoegdheid verdienen, 
terwij l gerust mag aangenomen worden dat uit de 
millioenen niet-juryleden, die het publiek vormen, wel 
eens een opmerking kan gehoord worden die overweging 
verdient. Ook het ongepaste van zoo'n handelwijze 

') t is niet onaardig achteraf de waarborgen van hooge artistieke be-
kwaamheid tc overpeinzen, die het r  vau de j  ia 187» 
kon leveren om over  een architect, als de beer  Cuvpers is, tc oordcelen; 
daartoe lint ik bier  de namen der  toenmalige bestuursleden volgen : 

J. . n O. . Salm, . \V. Nachcuius, 11. , A. . val 
flendt, W. Springer, J. li. van Niftrik , 1'. .1. n 

Om uit te inakcu hoeveel ieder  hunner  boven den beer  Cuypers op 
architectonisch gebied cmiuccrdc en iu welke mate hij  gerechtigd ware geweest 
over  diens ontwerpen den staf te breken, zou het eigenlijk noodig zijn, achter 
ieders naam de voornaamste kunstgewrochten te uoemcu die ieder  hunuer 
heeft gesticht. 
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tegenover  den g is ons niet duidelijk . Wij  lezen 
verder  nog dat de architect Vogel acht weken na de 
indiening der  plannen, aan den r  liet verzoek 
richtt e een andere jur y te benoemen en om te bepalen 
dat de ontwerpen publiek zouden worden tentoongesteld. 

t verzoek werd van de hand gewezen en Jhr. de Stuers 
merkt daarbij  op dat, wanneer  een der  mededingers met 
de jur y niet tevreden was, hij  daarvan had moeten doen 
blijken , voor  hij  de bestelling aannam, en althans eer 
hij  het bestelde uitvoerde. e opmerking is niet onjuist, 
maar  daarmede is niet bewezen dat de jur y wèl compe-
tent was en dat piblieke tentoonstellingen vóór de 
uitspraak per se afkeuring verdienen. 

Wanneer  wij  de namen van de Juryleden nagaan, valt 
het op hoe luttel het deskundig element in dit college 
vertegenwoordigd was (') en nu moge niemand de on-
partijdighei d van ieder  lid afzonderlijk in twijfel willen 
trekken, een sterk overwicht van enkelen op een aantal 
bijzitter s die zich zwak gevoelen, kan bij  zoo'n stand 
van zaken moeilijk uitblijven . t was hetgeen waarover 
Vogel zoo wel als Eberson zich ongerust maakten. e 
overwegende invloed, dien iemand van de gedecideerde 
begrippen van Jhr. de Stuers ongetwijfeld moest uit-
oefenen op een groote meerderheid van onbevoegde 
kunstrechters, gaf de beoordeeling onmiddellijk het karak-
ter  van een partij-quaestie en het zal den begaafden 
brochure-schrijver  nimmer gelukken dezen indruk weg te 
nemen, ook al kan hij  met bewijzen aantoonen, dat zijn 
bemoeiingen in de zaak volkomen correct en te goeder 
trouw waren. 

(Wordt vervolgd.) 

(A.etA.) E E . 

t veelbesproken monument gaf in de jongste zitting 
van den n Gemeenteraad aanleiding tot de 
volgende discussie: 

l° . g en indiening van het rapport der 
e in zake de Gehoorzaal. 

e heer  Siegenbeek van m verkrijg t het woord 
en deelt den inhoud mede van bedoeld rapport , met 
uitzondering van sommige cijfers welke minder  goed direct 
door  de vergadering te volgen zijn en waartoe daaren-
boven geen noodzakelijkheid bestaat, omdat toch weldra 
het rapport door  den druk ter  algemeene kennis zal 
worden gebracht en aan de leden rondgedeeld. 

e commissie heeft zich de medewerking verzekerd van 
twee bevoegde deskundigen en met hunne voorlichting, 
den bouw der  Gehoorzaal getoetst aan art. 1646 15. W., 
betreffende de algemeene verplichtingen van den bouw-
meester, benevens aan de voorwairden in het bestek 
voor  den bouw der  Gehoorzaal vastgesteld. 

Zi j  heeft verder  overwogen of de gemeente-architect 
eigener  autoriteit bevoegd was bij  dien bouw aannemingen 
en leverantiën te gelasten in afwijkin g van het bestek. 
Zi j  is tot ontkennende beantwoording dier  vraag gekomen. 

e architect is dus gehouden tot verantwoordelijkheid 
aan de gemeente voor  al datgene wat buiten bestek en 
'tgeen daarin wordt voorzien op de staten van meerder 
werk is gebracht. 

Spreker  deelt daarop verschillende overschrijdingen 
mede van het bestek, zoo wat werken van verwarming, 

(1) 1 >< leden ilcr  adviseurs-commissie waren: 
. (.'. Foik, . (.'. , . A. J. Enschede, J. Ph. van der 
, J. . van den Bergh, d van der , dhr. . Victor  de 

«Stuers 1. Godschalk, . C. Vosmner, * , J. E. . t van 
. 

e leden der  voorlichting-commissie waren: 
Jhr. . den Tel, J. vau Eik, Joh. ('. Zimmerman, a van , 
. Jonckhloet, C. i'. van Eeghen, . . e laatste was ook lid 

der andere commissie). 

verlichting als wat andere onderwerpen betreft, waarvoor 
door  den aannemer geene verrekening zal kunnen worden 
gevorderd. 

e controle over  bijrekeningen heeft over  het alge-
meen volgens het gevoelen der  commissie alles te 
wenschen overgelaten, en wordt door  haar  dan ook als 
schromelijk plichtverzuim gebrandmerkt. 

Vervolgens wordt door  de commissie uitvoerig nage-
gaan in hoeverre door  den afgetreden gemeente-archi-
tect te kort gekomen is in zijne verplichtingen en ver-
antwoordelijkheid tegenover  de gemeente, en komt dan 
tot de conclusie dat bedoelde ambtenaar  in velerlei 
opzicht zijne bevoegdheid lichtvaardig heeft overschreden 
en voor  zijnen werkkrin g volkomen ongeschikt is ge-
bleken. j  dus is aansprakelijk voor  de schade door 
zijn wanbeheer  en eigenmachtige handelingen der  ge-
meente berokkend. Zoowel met opzicht tot de juridiek e 
als tot dc moreele verantwoordelijkheid is de gemeente-
architect niet vri j  te pleiten, daar  deze in ieder  opzicht 
heeft verzuimd zijne instructie na te leven. 

e conclusie vah het rapport strekt de aannemers eene 
som van f 2000 te korten op de door  hen ingediende 
rekening cn den gemeente-architect in rechten aan te 
spreken voor  een som van f 642. 

e Voorzitter  dankt de commissie voor  het uitge-
bracht verslag en stelt voor  dit te doen drukken met 
een inmiddels op de conclusie ingediend amendement 
van den heer  Van , strekkende de aannemers 
geen schade tc doen lijden voor  het wanbeheer  van den 
architect en bijgevolg hunne rekening niet met ƒ 2000 
te verminderen. 

Na eene korte woordenwisseling tusschen de heeren 
Van , Eockcma Andreae en Van n 
omtrent de wording van het amendement van den laatst-
genoemde , wordt het voorstel van den burgemeester 
zonder  hoofdelijke stemming aangenomen. 

t gedeelte der  zitting werd door  den heer l 
op de publieke tribun e bijgewoond). 

Tenzij  dus de lieer l schuld bekent, zal de 
rechtbank hebben uit tc maken of hij  werkelijk in 
velerlei opzicht sijn bevoegdheid lichtvaardig heeft over-
schreden cn voot zijn xverkkiing volkomen ongeschikt is 
gebleken cn dus aanspiakc/ijk is voor dc schade door 
zijn 'wanbeheer en eigenmachtige handelingen der gemeente 
berokkend. En wanneer deze zware beschuldigingen van 
eene officiëele raadscommissie niet geheel en al door 
het rechterlij k onderzoek worden ontzenuwd, dan vragen 
wij , hoe is dc benoeming van zoo iemand tot rijks -
bouwmeester  te verklaren, nadat de dingen waarvan 
hij  hier  beschuldigd wordt reeds gebeurd waren. 

n dezelfde raadszitting kwam nog aan de orde de 
benoeming van een gemeentearchitect. 

Op voorstel van den heer r  wordt bij  dit onder-
werp dc openbare vergadering veranderd in eene met 
gesloten deuren. 

e openbare zitting heropend zijnde, wordt overgegaan 
tot de benoeming van een gemeente-architect. 

j  de eerste stemming verkrijgen de heeren . . 
r  9; . Paul 8; G. N. z 7 en J. van Sluis 1 

stemmen, terwij l een briefje in blanco is uitgebracht. 
j  de tweede vrij e stemming verkrijgen de heeren, 

r  9, Paul 8, z 7 en Van Sluis 2 stemmen,, 
terwij l twee blanco-stemmen zijn uitgebracht. 

j  de derde stemming worden uitgebracht op den heer 
Paul 13 stemmen, op den heer r  12 stemmen, 
terwij l een blanco-biljet in de bus wordt gevonden. 

Alzoo is gekozen de heer . Paul, civiel-ingenieur  te 
Gouda, voorkomende als 2'1*  candidaat op de aanbe-
velingslijst van burg. en weth. 
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( A . et A . ) (Vervolg van bh. 306.) 

t t heeft op het oogenblik een ledental van 
1,50, waarvan 1450,  Associates en Honorary 
associates) onderworpen zijn aan de betaling van entree-
geld en jaarlijksch e contributie, waarvan in 1891 het 
totaal bedroeg 4600 p. st. (p. ni. / 55200), welke 
som gevoegd bij  eenige andere bronnen vau inkomsten 
een totaal opgeleverd heeft van p. m. f 66000 ; hier-
onder  is nog niet begrepen de opbrengst van vaste goederen 
en verschilende donation ten behoeve der  bibliotheek ; 
beide bronnen van inkomsten vormen nog het aanzienlijk 
kapitaal van p. m. f 175,000; verder  is de waarde van 
den inventaris (waaronder  de rijk e bibliotheek) geschat 
op p. m. f 120,000. n kan dus uit dc opsomming 
dezer  hooge cijfers opmaken dat het t rij k is, 
en begrijpelij k is het, dat dit lichaam door  zijne hulp-
bronnen een krachtigen invloed kan uitoefenen. 

Voor  dc jaarlijksch e uitgaven wordt uitgetrokken eene 
som van f 35000 voor  huur, verwarming, verlichting, 
tractementen voor  den dienst, bureau-behoeften, enz.; 
de kosten der  verschillende examens, medailles en der 
periodieke uitgaven van het t bedragen jaar-
lijk s de som van f 30,000. 

t t doet verschijnen : 
l° . The  /!. A.  (waarvan reeds met 

een enkel woord melding is gemaakt), zijnde een boek-
deel in 8°. van ongeveer  300 bladzijden, geeft een 
nauwkeurig overzicht van de werking van het ; 
achtereenvolgens komt er  in voor  de lijst der  leden 
van den d der . . B. A en der  verschillende com-
mission; de Almanach, aanwijzende de data der  verga-
deringen, der  examens en der  tentoonstellingen, dc dagen 
wanneer  de zalen van het t en der  bibliotheek-
geopend zijn en tal van andere bijzonderheden; de 
Stat/its, de instelling van de gouden medaille der 
koningin en de lijst der  met deze medaille begiftigde 
kunstenaars; de ledenlijst der . . B. A . , de voor-
waarden der  examens tot het verkrijgen van den titel 
van Associate en Student, benevens die der  studiebeurzen 
met de lijst der  bekroonden; opgaven betreffende de 
bibliotheek en diverse publication; de bijzondere be-
palingen der  examens voor  de functie van surveyor of 

 in  en van Building surveyor; het tarief 
van het honorarium van den Engelschen , vast-
gesteld in eene algemeene vergadering, gehouden in 
1872; de bepalingen te volgen bij  het uitschrijven van 
prijsvragen; voorschriften voor  de redactie van het 
contract bij  het aannemen van een architect-leerling bij 
een patroon; eindelijk bepalingen te volgen bij  de her-
stelling van oude monumenten met bijzondere aanwij-
zingen voor  de werklieden, welke hieraan verbonden zijn. 

2°. The  A. Journal of n dit 
tijdschrift , verschijnende twinti g keer  in het jaar  en 
telkens op den derden dag na eene zitting van den d 
of eene algemeene vergadering, zijn opgenomen de ver-
slagen der  vergaderingen; het bevat verder  biographische 
en bibliographische aanteckeningen over  personen, wer-
ken en verschenen publication van de geheele wereld; 
wetenschappelijke mededeelingen en dikwijl s studiën van 
hoogst belangrijke onderwerpen en vraagstukken, waar-
door  het tijdschrif t een interessant deel vormt in de 
bibliotheek van alle bouwkundige vereenigingen. n den 
jaargang 1891—92 vindt men o. a. zeer  belangrijke 
onderwerpen als: het rapport van de Socü'h' acadc'-
n/ii/nc d'architecture de  over  de opleiding van 
den architect; de stukken betrekking hebbende op 

de moeilijkheden , gerezen tusschen de bouwonder-
nemers en de timmerlieden te , alsmede het 
verslag der  arbiters, bij  deze gelegenheid benoemd, 
door  den president der . . B. A . , J. r 
Anderson; een geschrift van Arthu r  Gates, een der 
vice-presidenten der . . B. A., over  de vorming 
van den architect in de provinciesteden ; het adres van 
sir  F. , president der  Academy te 

, over  de bouwkunst in Frankrijk ; cene studie, 
toegelicht door  eene doorsnede, over  de ventilatie van 
het groote amphitheater  in dc nieuwe Sorbonne te Parijs; 
cene zeer  belangrijke studie van Wyatt 1'apworth, over 
het artistiek eigendom der  teekeningen van den architect; 
een uittreksel van het rapport , gezonden door  A . t 
aan den r  van Onderwijs in Frankrij k over  de pro-
fessie van den architect in , en een van W. 11. White, 
over  de vorming van den architect in de ' eeuw; 
een overzicht van Arthu r  E. Street, van de e 
in de C eeuw; zeer  zeldzame brieven van Sir  Wil -
liam Chambers, verzameld cn voorzien van aanteckeningen 
door  Wyatt 1'apworth; een schets, getiteld
kunst en moderne leven, door  Paul Waterhouse enz. 

( Wordt vervolgd.) 

G TOT G  ll( >l_ E 
. 

Vergadering van 24 September 1892. 

e eerste vergadering na een tusschenpoos van eenige maanden werd . 
door  den Voorzitter  met een gepast woord geopend. 

Xa het afdoen van eenige huishoudelijke zaken werd overgegaan tot 
het vaststellen van een programma voor  de uit te schrijven prijsvraag. 

t resultaat der  besprekingen was het volgende: 
Er wordt gevraagd ecu ontwerp voor  een rustieke voetbrug over  ecu 

vijver  in een plantsoen. 
e breedte van den waterspiegel bedraagt jo ; de helling der taluds 

 op 4; de hoogte der  voetpaden 21' . . 
e teekeningen moeten bestaan iu een plattegrond, een voor- en zij-

aanzicht op '/r.o der  vvarc grootte. 
c keuze der  behandeling wordt vrijgelaten. 

Er worden uitgeloofd een prij s van ƒ 50 en een premie van ƒ 10, beide 
met diploma der  Vereeniging. 

e Jury bestaat uit  gewone leden der  vereeniging, door  de leden te 
benoemen. 

n de aard der  inzendingen zulks toelaat, zullen ze worden tentoon-
gesteld te Groningen, Amsterdam, m en 's-Gravenhage. 

c inzending der  ontwerpen moet geschieden aan bet adres van den 
 ste-Secretaris J. . llazeu, tarolieweg, vóór  15 Januari 1893. e ont-

werpen moeten zijn voorzien van een motto en een correspondentieadres, 
liet met den prij s bekroonde wordt bet eigendom der  Vereeniging; de 
overige worden teruggezonden. 

Alle inwoners van Nederland kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. 
a werden tot leden der  Jury verkozen de hecren , 

Bach, llazeu, van Gent en Van de Wint. 
e heer  Van Gent kreeg thans het woord ter  beantwoording der vraag: 
n welken tijd en stijl is de A-toren te Groningen gebouwd?" 

n 'l kort deelde bij  het volgende mede: c oude toren met een deel 
der  kerk stortte in den 12 Apri l 1710. Terstond werd tot den herbouw 
besloten. e architect Germelink, daarvoor  uit d overgekomen, 
volbracht dat werk van 1710 tot 1712. n dit jaar  werd er  weer  voor 
bet eerst dienst verricht door . Albring. n 1714 werden dc nieuwe 
klokken gegoten te Enkhuizen cn in 1715 ingeluid. e klokken zijn van 
ornementen in den stijl van k XV voorzien. e toren in zijn 
tegenwoordige!! staat dateert dus van 1712 en is gebouwd in laat-

. 
 te Voorzitter  dankte den spreker  voor  deze mededeelingen cn verzocht 

hein dit rapport, indien 't kon, aan te vullen met de geschiedenis van den 
ouden A-toren. e heer  Van Gent beloofde, mede namens dc andere 
commissieleden, een volgentien keer  daarover  een en ander  in 't midden 
te brengen. 

Ten slotte sleten de aanwezigen nog een aangenaam uurtje met het 
beschouwen van j l teekeningen. t waren antwoorden op 2 prijsvragen, 
voor  een café-restaurant in een park cn een getuigschrift der  Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap te , voor  deze gelegenheid welwillend 
overgezonden door  de Vereeniging Art i et Amicitia te Amsterdam. 

E G T E 
(Hij  de />laat) 

e bij  dit nummer behoorende plaat stelt voor  het 
middengedeelte van een ontwerp, hetwelk is ingezonden 
op een prijsvraag, in 1887 uitgeschreven door  de ver-
eeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  tc . 

Er werd gevraagd: een monumentale brug met koffic-

l'iiololilh.va n G.J.Thieim\ Arnhem. Bijvoegsel van E t 1892. N"40. 
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huis en belvedère. e inzender  voldeed o. m. niet aan 
de gestelde eischen van het programma, door  de ver-
langde lokalen voor  een koffiehuis benoodigd, weg te 
laten, doch vatte het samengaan van een monumentale 
brug met koffiehuis zoo op, dat hij  alleen gelegenheid 
maakte voor  een klein ververschingslokaal, zooals dit 
bij  monumentale gebouwen meermalen voorkomt. 

Een perspectievische schets geeft het overzicht der  ge-
heele brug, welke bestaat uit een spanning van acht 
bogen, met een eiland in het midden, waarop de zuil 
zich verheft. 

e werd in metaal gedacht, op een onderstel van 
natuurlijk e steen, voldoende in afmeting om er  een trap 
in op tc stellen, ten einde de belvedère, alsmede de 
lamp, benoodigd voor  de electrische verlichting, te 
bereiken. Tevens is nog voorgesteld een gedeelte van 
een brugpijler  met borstwering, waarop een figuur  als 
lantaarnhouder  dienst doet. 

. 
Vraag. Welke adressen zijn bekend your  goede gegoten ornementen 

voor  plafonds. . 
Antwoord: . Beckerhof, Spui hoek Am munitiehaven, . J. ('. 

Stoc'.ler  Wz.. Arnhem. 

E . 
. C kunstschilder  J. \V. van Borselen is op 67-jarigen 

leeftijd overleden. Eene talrijk e schare kunsthroeclers, vrienden en ver-
eerders hadden zich J>insdajj  j . 1. op n vereeniyd om hij 
de plechtige begrafenis tegenwoordig te zijn. 

— e Tweede r der  Staten-i leneraal verwierp met 43 tegen 27 
stemmen het onteigeningsonlwerp voor  den houw van de groote koopmans-

 te Amsterdam. 
— J11 den llaagschen g zijn heden twee tentoon>tellingen 

geopend. Beneden een van de studies door . . , vruchten van de 
studiereis van den aspirant-schilder  door  Spanje, , ; — 
helleven-, een paar e portretten en herinneringen aan Zeeland. 
e geschilderde schetsen zijn 35 in getal, de teekeningen 46. Aan ijver 

en aanleg ontbreekt het den jongen k zeker  niet. 
e tweede tentoonstelling, in de bovenzalen, bevat 99 ns., teekeningen 

 en boetseerwerk. e liefhebbers der  nieuwste manieren en 
opvattingen zullen vooral deze verzameling met belangstelling gaan zien. 
Er is o. a. werk van Akkeringa, e Boek, , , Van 

, , Josselin de Jong, e Sloor, Van
, Van Steenwijk, Prikker, Toorop, e Zwart, r  en . 

. e heer i J. Teixeira de s alhier, is belast 
met het beeldhouwen van het gedenkteeken op het graf van wijlen mevrouw 
S. de Vries. 

— Noor  het toewijzen der  zes gouden medailles, welke de stad 
Amsterdam vo.u- de ..driejnarlijksche' ' r  stelt, zijn door  de 
artisten /elven tot leden der  jury gekozen: Allebé, . Jakob en 
Willem . e stad Amsterdam voegde aan dit viertal toe: J. Van 
de Samle Baklmyzen, t en . 

— n de voorwaarden voor  den bouw van een school te Amsterdam 
zijn de volgende bepalingen opgenomen omtrent minimum-loon cn maxi-
malen arbeidsdag. 

e aannemer mag geen lager  loon betalen dan: 
aan een timmerman . . 

„  loodgieter  . . . 
„  ., metselaar  . . . 
„  „  sjouwer. . . . 

per 

smid . . 
stukadoor 

23 
 8" 2 

23 
iS'/l 
201 

20'/, 
23 

Voor jongelieden, die den leeftijd van 20 jaar  nog niet bereikt hebben 
en die nog niet als volledige werkkrachten kunnen worden beschouwd, 
zullen door  den aannemer, in overleg met de directie, de loonen geregeld 
en vastgesteld worden. 

n aannemer wordt de verplichting opgelegd zijn werklieden niet 
langer  te doen werken dan 11 uur  per  dag. 

e aannemer zal, ingeval van niet nakomen de/er  bepalingen, telken-
male verbeuren een korting van vijf-en-twinti g gulden. 

. Bij  den Gemeenteraad werden reeds iu Juni 1890 plannen 
ingediend tot vergroot ing van het Oostelijk stoomgemaal, welker  be-
handeling destijds echter  vertraging ondervond, terwijl sedert de om-
standigheden ook eenigszins gewijzigd zijn. 

Thans zijn de gewijzigde plannen aan den d overgelegd , waaruit 
blijk t dal, met het oog op de mogelijke uitbreiding der  gemeente aan 
de oostzijde, het wenschelijker  is voorgekomen machines aan te schallen 
met een opvoervermogen van 40 3. per  minuut dan zooals aanvankelijk 
werd voorgesteld van 30 3. Ook is gebleken, dat de aanschaffing van 
een machine van het Worthington-type, ondanks de grootere kosten vau 
aanschaffing, de meeste aanbeveling verdient. e kosten van het geheele 
werk worden thans geraamd op ƒ 145,000, of f 20,000 meer  dan het 
vroeger  ingediende plan. 

. Voor  de te houden tentoonstelling van gastoestellen tot 
verlichting, verwarming en drijfkracht , zijn uitgeloofd: 12 gouden, 8 
zilveren en  bronzen medailles. 

t programma is als volgt vastgesteld: . Volledigste inzending van 
diverse toestellen; . ld. van kooktoestellen ; . . van gastoestellen 
voor  industrieel en huishoudelijk gebruik; . . van gashaarden en 
kachels; V. . van verlichtingtoestellen , . (laskookfornuizen; . 
<ia>kachels en haarden; . Yerlichtmgstoestellen; . Gasmotoren; 
X. Volledigste hadinrichting; . Badkachels; . Toestellen (niet 
behoorende onder  voormelde groepen). 

. n de Stephanuskerk zijn tegen het metselwerk, dat het 
voormalig priesterkoor  omsluit, schoone oude muurschilderingen ontdekt. 

e kleuren en het goud zijn nog iu vrij  goeden staat. e d van 
Nijmegen heeft met bijzondere mildheid geld beschikbaar  gesteld voor  de 
restauratie der  oude merkwaardige bouwwerken. Te wenschen is het, dat 
de kerkeraad der . Gemeente ook zijnerzijds zich vrijgevig zal 
betoonen, nu het geldt een der  meest grootsche  werken zooveel 
mogelijk in eere te herstellen. 

. Te dezer  stede is een afdeeling van de j  tot 
g der  Bouwkunst opgericht, met 24 leden. 

t . n voorstel van B. en \V. om den op/ichter  der gemeente-
werken een salaris toe te kennen van7500. werd door d verworpen. 

— r  de tinna p te n is een prijsvraag uitgeschreven voor 
plannen tot  van de kolonie „Altenhotbeslaande uit arbeiders-
woningen voor  invalide werklieden der  fabrieken te . 

, lieden, 1 October, treedt het 
Statenbesluit lot wijziging van het reglement 
betreffende de inrichting van den provincialen 
watcrstaatdicnst in , in werking. r 
zullen met dien datum de jaarwedden en ver 
goedingen van de provinciale opzichters als volgt 
zijn geregeld. 

Zij  genieten een jaarwedde van ƒ 1200 die 
6 maal, telkens na 5 jaren, met f 100 kan 
worden verhoogd. 

— Bij k besluit zijn, met ingang van 
 October, . Baucke cn . Van g 

benoemd tot adspirant-ingenieur  van den -
waterstaat. c is aangewezen om 
dienst te doen onder  tie bevelen van tien ingenieur 
in het 4de rivier-arrondissement le t en 
de laatstgenoemde wordt toegevoegd aan den 
inspecteur  in de iste inspectie te 'sGravenhage 

— Bij  tien waterstaat in e 
is l>enoeu.d tot architect 2e ld. de ambtenaar  op 
nonactiviteit Ë. , laalst opz. ie kl. en 
is eervol ontslagen, wegens ziekte, de opzichter 
3e k!. . G. F. Boers. 

— Tot gemeente-architect te n is na her-
iteinining  de heer . Paul, gediplomeerd 

civiel-ingenieur  te Gouda, met 13 stemmen tegen 
12 stemmen op den heer . . , onder-

 der gemeentewerken le Groningen. 
— Tot leeraar  in het handteekenen aan de 

hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus voor 
jongens te m is benoemd de heer  J. 

. Weijns, leeraar  aan tie Nederl. school voor 
nijverheid en handel te . 

— Op zijn verzoek ontving de heer  B.
Plasschaert eervol ontslag als leeraar  aan tie 
hoogere burgerschool en tie burgeravondschool 
te . 

. VA N , 
S te

staal'., Plaat-, Band-, - en . 

 en  uit de fabriek, 
ran Gebr. B0111.E  &  te Weenen. slunede 

Openbare 

 cn S ran 
 ziju voornemens op Dinsdag 

den *  Ortabrr - namiddags te
uur, ten e aldaar  aan te bestedcu: 

t N van een -
L aan de . 

Bestfk voorwaarden en teekening liggen op 
de gewone dagen eu uren, ter  kennisneming op de 

 Secretarie en iu het Stads-Timmerhuis 
te , eu ziju levens voor  ƒ 1, - verkrijg-
baar  hij  Wed. . VAN  en ZOON, Boek-
drukkers Houttuin n". 78. 

Nadere iuliehtiugeu ziju te bekomen uau gemeld 
Timmerhuis. c aanwijzing iu loco zal plaats heb-
beu op  deu 11 October \bti'2, des voor-
middags te 11 uren. 

e iusehrijviugsluljetteu moeten op deu dag der 
aanbesteding vóór des namiddags één unr  zijn inge-
leverd iu eene daarvoor  amigewe/eu gesloten bus, 
geplaatst op de Gemeente-Secretarie, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

 October  1S92. E O P  E  E . 

j tot Exploitatie van 

Op iHnHlaq deu "  Ortmbe>r |S<)2, des 
namiddags ten % ure iltdale tijd), aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie vau Staats-
spoorwegen bij  de e haan te l , van : 

BESTE  No. 587. 
t maken vai gebouwen en -
tingen met e in d 
staande n op het station 

. 
g / 5700.—. 

e besteding geschiedt volgens § 86 vau bet 
bestek. 

liet bestek ligt van deu 28,u"  September  189:3 ter 
lezing aan het ('ciitraalbnreati hij  de e haan 
eu aan het bureau van deu r r . . 

. (ï. VAN N te  eu is op franco aan-
vraag 'per  brief > aau ireiiocnul l 'ent raai bureau t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van /'O..Ï0) 

u worden gegeven aau liet Centraal 
bureau t van Weg en Werken) cn door  den 

r  voornoemd, 
Aanwijzing op liet terrein zal geschieden tien 

4'ien October 1, ten  uur voormiddag {Wêtt 
 tijd). 

, den 22slt" n September  18U2. 

 en S der 
gemeente , /tillen op
Oetabar , 's a 11 V* uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize nanbe.lrrten t 

BESTE  No. 20. 
e g van gegoten ijxe  aan: 

, wijd 1 ffl.. n en 
500 syphons met luikjes, in e 

. 
Aanwijzing, zal worden gehouden op g 

20 September  a.s. 's namiddags 1', ure, aau het 
bureau Gemeentewerken ten Gemeentehuize. alwaar 
bestek met gezegeld iuschrijviiursbilje t en 2 teeke-
ningen tegeu betaling van /O .  verkrijgbnor  is. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eeredipl.ma Amsterdam f§83. 
n en Complete Gebouwen 

van gerivaliseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den Generaal'Agent 
voor  Nederland en

T. O. T Jr . Amsterdam. 

 voo n koloniën, 

F . W . . 
, t 117. 

° 8

N E op de G te E 1890. 
Hebrew  m t \ l , ! , l , J J , ra Bet « 17 'T  V»». 

t Fabrikant is aangenomen en aanbevolen duor  dc n  Al E &  Co., 
tc Sutnl-Venis, voor  bunne ouontplofbarc stoomketels, svsteem \ \ dc Naamlooss Ven-
nootschap , Befyiè, ,1e T te l'arijs,  dc l'arijsche j 
voor E T cu E . Procédés Victor , talrijk e 

- en , N cu , 
, , verschillende , enz. enz. enz. 

t voorbehoedmiddel i - liet eenige feitelij k al'dndide ter  voorkoming van ketel-
steen /i imlr i eenige nudeelige invloed uit fi> orlent'i i op ,1e  en appendages. 

Circulaires of nadere inlichtingen verkrijgbaar  aau liet u 
van Ntuul of van t worden sinds lm>» onder 

ga ran tie geleverd door  dcu uitvinder  eu fabrikant 
, iirmwhrid. 

Generaal Agent voor  en  X. O. T Jr.,

e Fabriek VAN 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teckcnaars, e n i. 

d n

B. . - Arnhem. 
 ess  GA  cans

r o a r (  Oh
 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e «sa isensehe ld lnaj  1 * 7» 
, , - en , enz. enz. 

, - en . , enx. enx. 

r ) 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds. ftoparatirmaren . Ventilnttekokerg. 
 TB-

Fluaten  | 71\X&;-.¥*r*' wmÊm '" 

http://18.1l1
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Systeem " 
Onizeoden met het meeste sncces geplaatst. 

c r r | ) s vering . 

 ml} tegen ttrrhfe en traartleloemr 

imttntie-B geutanv trhnwd» (3) 

( 

GnOE.1. , *9. 
magazijn van t en Wandtegels. 

. & J. , 
N VAN 

; l A > EN i i r j i in iuiuui , 
op dn . Tentoonstelling te Amsterdam 

18S3 bekroond met 
 l (hoogste onderscheiding) 
e Tuin en , 

Bickerstrast 

N 
V  )01t 

Bouwmaterialen, 
G & , 

, s e 14. 
l 

( l 

onderzoek 

d cement. 
. 
. 

. steen. 
. 

. 
f 

Uze  (balk en . 
Tarleren ol> aanrrnae verkrijgbaar. 

, 
Photozi» co«rrn pliie 

e unilei\_'cieek;ctulf vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Pliatolltlioftraplilr , bijzonder 

eescbilct voor  de reproductie van Plans, Tei-ke-
nlngen enz. van U Architeeteu en Bouwkun-
digeu; op die voor  l*lioi»xitif»t;ra|ilii( > voorde 
reproductie van Plntr n en f.rtiTum , ook vau 
Teehenlnireii voor n . 

. Uitgevers eu op zijne s i é r ë a t} ne-lnrlrh f
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen niet proeveu vnn bewerking, wor-
den op franco aauvraue gratis toegezonden. 

Gr . J . . 

is  cu
kleurhoudond dau eenig auder  ; 

li bekroond door  den
 Tentoonstelling vau decoratieve schilder-

kunst, Aruhem '1881; attesten van
 uit alle oorden van c-us land en 

daarltuiteu, wol den op aanvraag toegezonden. 
wordt door  tal vau

 cn andere  in 
hunne bestekken

wordt, tot  vau
 eu  auders 

afgeleverd da» in vaten voorzien van
 en  welke allen wet-

tig zijn gedeponeerd. 
wordt steeds o|> de  geleverd ; 

desverlnngd met certificaat van oorsjiroug. 
n leze de waardeerendc artikels over  dit loodwit in bet „Af t> d.  d.d. 31 .lau. 1887 ; 

in de - rit  d.d. 1 i 1887; in dc nlmjmieur' d.d 11 cn 25 Juni 1887; 
in de „Sikilder"  d.d. 1 i 188'J ; in dc „Opmerker" d.d. 18 Juli 188!) en 12 Juli 1890; in de 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr  18»0 eu iu bet  „Bonicknndiij  Weekblad' d.d. 5 Uec 1891. 

 & g , n & t . 

maken mogelijk eene apaedig* daarstelltng van Plafonds, lichte .Scheidsmuren, tusschen-
vloeren, g etc. tjelartiirllke  Betpartng  Hnlmtr. 

Voortreffelijke  van n eu vochtige muren. Onbrandbaar, tJoedkoop. 
Vertegenwoordigers voor : . A. . Y Ac Oo„

Ter drukkeri j  der  Vejuwptichap t Vaderland''. 

E G N" . 41. , S October : 

A 
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r  F. \V. VAN T TGz. 
Adrts voor e en Adinini-tmti e van het Weekblati en advertentiöo: 

Bureau van  Of merker, Van Speijk.-t.iaat , 'fHage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia . , 
.  cn . J.  jONdN. 

Stukken, deze e hetreflende. te adresseeren 
Vondclkade 185. te Amsterdam, 

en al, wit de Administratie van het Genootschap liet reft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

AU.W.1 
T f 2.25 per  3 maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 

franco toczendinj;, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland cn Nederlandsen* 
'  ule landen der  Popunie /'  7.50, beiden bij  vuoruitl etaling. 

N ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  ecu bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad 15 cent per stuk 
en 25 cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-J/age cn bij  den t . G .  CZN., Boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

Sc . 

Aan heeren n wordt medegedeeld dat de Schets- ] 
club, bij  genoegzame deelneming, dit jaar  weder  hare 
schetsavonden hoopt tc honden. 

n die wenschen lid te worden der  Schetsclub, 
worden verzocht zich schriftelij k op te geven aan het \ 
adres van den ondergeteekende, American , - i 
scheplein. 

e leden \iin het vorige jaar  worden . behoudens ; 
tegenbericht, wederom op de ledenlijst geplaatst. 

 Secretaris der Scltetsclnb, 
). C. 1). i . 1 

A ET . 
974' Vergadering van Woensdag 5 October iSy2. 

Nadat de vergadering door  den Voorzitter , den heer  : 

J. . geopend was en de notulen tier  vorige 
bijeenkomst voorgelezen en goedgekeurd waren, werd [ 
het woord gegeven aan den heer  J. C. . di Gazar  tot 
het houden zijner  aangekondige bijdrage over
kunst". 

Spreker  had in een vroeger  gehouden lezing de oud-
e kunst besproken en kwam er  nogmaals op terug, 

daar  hij  zijne vorige studie- wilde aanvullen met de be- ' 
spreking van eenige bouwwerken, toen slechts kortelij k 
aangestipt, nl. de  tem/iels op Java, oude ; 
tempels  en de ruïnes te  in Siamcesch 
Cambrodge. 

r  de zorg vau den heer  J. Groneman, met mede-
werking van de heeren J. Schippers en 11. E. , 
werd de ontgraving van de  tempels begonnen 
die, dank zij  den steun der  regeering, in October  1890 : 
voltooid was e groep bestaat uit drie hoofdtempels; 
ieder  dezer  bestaat uit een veelhoek, die uit een terras 
met een even groot aantal hoeken oprijst. Een dubbele 
trap, door  een bordes onderbroken, klimt over  dat 
terras naar  den ingang op. e terrassen, door  een 
reeks van beeldwerken omgeven, vormen om elk dei-
tempels een omgang. Spreker  geeft vervolgens een ; 
beschrijving van de verschillende beeldwerken , die voor-

e e van a et Amic i t i a stelt zich alleen vein ut . 

stellingen geven van de hoofdgebeurtenissen van de 
legende van  inhoudende een der  oudste en 
grootste heldendichten van . Na breedvoerig de 
drie hoofdtempels van deze groep besproken te hebben. 
gaat spr. over  tot de beschrijving van de oude tempels, 
gelegen in de prachtige, door  het e 
omringde vallei van

Zij  dateeren van 250 j . v. Chr. tot 875 j . n. Chr. 
en dragen een geheel eigenaardig karakter , terwij l 
hunne architectuur  in geen enkel opzicht gelijkt op 
andere monumenten der e kunst. 

Een der oudste tempels bevindt zich op den top van 
een berg, 200O . boven de zee. 

Spr. behandelt nauwkeurig deze en verschillende andere 
tempels uit genoemde vallei, met hunne heerlijke om-
geving, ligging en distributie. 

t laatste gedeelte van spr. bijdrage bevat eene 
beschrijving van de mines van n vindt daar, 
te midden van bosschen en moerassen, gebouwen van 
grandiose architectuur, reusachtige paleizen met hooge 
torens, bruggen en tempels, versierd met kolossale 
figuren en bas-reliefs. 

Eerst sinds 30 jaar  is men definitief tot de wetenschap 
van hun bestaan gekomen. Verscheidene reizigers deden 
onderzoekingen en belangrijke mededeelingen, zoodat er 
tegenwoordig te Parijs een Cambrodge-museum bestaat, 
waar  men teekeningen , photographieen en afgietsels kan 
bewonderen. 

e monumenten van r zijn over  een aanzienlijk 
oppervlak verspreid, dat nog niet geheel is onderzocht. 

e meesten zijn door  muren omgeven, waaromheen 
grachten , dienst doende in oorlogstijd. Over  deze grachten 
weiden bruggen gemaakt, die meest allen tot heden 
bewaard zijn gebleven. e bruggen, die dikwijl s 
gedragen werden door  groote gebeeldhouwde reuzen, 
zijn zeer  rij k versierd met balustraden, gevormd door 
groote slangen, met portieken en kleine terrassen, die-
kijkje s aanbieden op de omliggende gebouwen en het 
landschap. 

Spr. eindigt zijne interessante lezing, waarbij  tot 
toelichting eenige platen gevoegd waren, en vest 
aandacht op het Edentheater  te Parijs en deaCParksA. 

k n inhoud van stukken, t met de  i t[ 
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schouwburg hier-ter-stede, die een fantastischen schat 
van Oostersche motieven tentoonspreiden. 

Nadat de Voorzitter  den heer i Gazar, uit naam 
der vergadering, den dank had betuigd voor  zijne be-
langrijk e lezing, werd door  den heer  J. F. W. Stom 
ter  bezichtiging gesteld  van  bevat-
tende geestige teekeningen uit het plaatwerk „Aitx  bains 
de uur d'Ostende", terwij l de heer  11. J. Walle Jz. eenige 
oorspronkelijke schetsen liet circuleeren van Jacob van 

, betreffende het stadhuis te Amsterdam. e 
kunstbeschouwingen trokken zeer  de aandacht. 

e vraagbus bevatte de volgende vraag: t een 
photograaf het recht photographieën van een bouwwerk 
in den handel tc brengen, zonder  toestemming van den 
architect of eigenaar  van bedoeld bouwwerk?" 

Na eenige discussie of dit al of niet geoorloofd was, 
werd deze vraag ter  verdere beantwoording in handen 
gesteld der  Vak- en vragencommissie. 

e Voorzitter  vestigt de aandacht op de Schetsclub 
en verzoekt den heeren, die geneigd zijn mede te doen, 
zich te willen opgeven, opdat daarmede een aanvang zal 
kunnen gemaakt «orden. 

Nadat tie Voorzitter  den spreker  en de kunstgevers 
voor  hunne belangrijke bijdragen bedankt had, werd 
de vergadering, niets meer  aan de orde zijnde, gesloten. 

(A. et A.) 

. N. E  EN E -
, . . E . 

(Vervolg en slot van blad:. 324) 

Uitvoerig beschrijft Jhr. de Stuers de parlementaire 
geschiedenis van den museumbouw: het initiatief van 

. van n in de Tweede , waardoor 
een amendement op de begrooting voor  1873 aan-
genomen werd om te verklaren, dat het verkrijgen 
van nieuwe lokalen voor  de plaatsing van aan den 
Staat toevertrouw tie voorwerpen van beeldende kun-
sten behoorde tot de taak der g en dat 
de kosten daarvan ten laste van het k zouden ge-
nomen worden. Verder  de benoeming van eene nieuwe 
voorlichtings-commissie, samengesteld uit Sleden, waar-
van 4 werden aangewezen door  de vereeniging Art i et 
Amicitiae, terwij l de d van r  van het -
museum te Amsterdam en de Commissie van Toezicht 
van 's s Academie van Beeldende n elk een 
lid zouden aanwijzen; de burgemeester  van Amsterdam 
werd tot Voorzitter  benoemd. e gemeente Amsterdam 
stelde het terrein gratis beschikbaar, gaf nog /'100,000 
bovendien en beloofde hare schilderijen te zullen afgeven. 

e minister  Geertsema raadpleegde nu de voorlichtings-
commissie omtrent de keuze van een architect. e 
droeg den architect ( n voor  en, voor  't geval deze 
de taak niet kon aanvaarden, dus in de tweede plaats, 
den heer  Eberson, welke reeds voor  vroegere vrijwillig e 
comite's was werkzaam geweest 

e heer e Stuers verwijt deze commissie gebrek aan 
ernst, omdat zij  Cuypers niet noemde, 111 wiens schaduw 
geen van beiden -taan kontien, en dit, terwij l Cuypers 
een der  twee bekroonden was van den museumwedstrijd 
van 1864, waarbij  Outshoorn niet genoemd was en 
Eberson slechts eenaccessit had verkregen; den schrijver 
komt deze houding alleen verklaarbaar  voor  door  de 
aanneming van invloeden van anti-katholieken aard, in-
vloeden die vroeger  en later  meermalen tegen Cuypers 
zijn aangewentl. 

Na deze gedachtewisseling blijf t de zaak nagenoeg 
twee jaren rusten. 

s was t 1874 het college van -
adviseurs ingesteld. Tot den werkkrin g van dit college 

behoorde ook het advisecren omtrent de van e 
te stichten gebouwen in het algemeen. 

t na zijn optreden, in i 18/4, richtt e het college,. 
waarvan Jhr. de Stuers destijds secretaris was, eent 
schrijven aan den r  om mededeeling te verzoeken 
van tien stand der  zaak en van de voornemens der 

. e adviseurs kregen eenvoudig geen ant-
woord. n het volgende jaar  werd door  de Amsterdamsche 
voorlichtings-commissie beproefd om aan den heer  Outs-
hoorn, dien men al vast aan het ontwerpen van plannen 
had gezet, een formeele t te bezorgen, 
doch de intusschen opgetreden minister k gaf 
haar  te verstaan dat, nu er  een commissie van -
adviseurs was ingesteld, deze krachtens haar  mandaat 
omtrent de keuze van een architect moest gehoord 
worden. t geschiedde dan ook in t 1875. 

e adviseurs werden uitgenoodigd twee of drie per-
sonen te noemen, naar  hun gevoelen berekend voor  de 
taak om de plannen te ontwerpen, ten einde daaruit 
een keuze te doen. 

u de vergadering drr  udvi-curs, waarin 's - brief ter  tafel kwam , 
ried ile Voorzitter . rock aan, eene conferentie te houden met de Amsler-
daniBclic voorlichtings-commissie, t hij  het wenschelijk achtte van die 
zijde geen tegen- doch medewerking te krijgen, en herinnerde hij  eraan,, 
dut behalve dc iu 's s brief genoemde afgekeurde plannen van Êbers.u , 
er  ook ontwerpen bestonden van den heer  Cuypers, die indertijd bekroond, 
weren geworden. 

c secretaris Jhr. de Stuers merkte op, dat naar  zijne meening bet College 
uitsluitend o\cr  zaken moest worden geraadpleegd, en het in bcgin-el verkeerd 
was aau dc adviseurs te vragen OU] bepaalde personen tc noemen. Nu de 

r  dit echter  toch gedaan bad, aarzelde bij  voor  zich niet den heer 
Caypers, die indertijd wegena ziju musea inplan bekroond was geworden, 
te noemen. t was ook de mcening van onderscheiden andere leden. 

Op voorstel van den voorzitter  werd uu besloten een eoul'erentie met de 
Amsterdainscbc commissie te honden, waarbij  dc adviseurs, uitgezonderd de 
heer  Cuypers, zouden tegenwoordig zijn; en waarbij  men zou traehtei: de 
instemming dier  heeren tc verwerven Vuur het denkbeeld om aan den r 
uict eenvoudig twee of drie nemen tc noemen, ten einde daaruit eeu keus te 
doen. muur  om deu r  aau te raden aan ecu drietul architecten op te 
dragen elk ecu ontwerp iu overleg met dc Ain-terdamsche wiorliehtings-
('o issic op te maken, welke ontwerpen nader  aan bet oordeel der adviseurs 
weien tc onderwerpen. 

Al- architecten werden voorluopig genoemd de heeren  °. Cuvpers, S.'°. Gugcl, 
tl" . Outshooru. 

Op t  s?r, had de eonfereutic ten c van Amsterdam plaats. 
c Amsterdamsche heeren bleken niet erg in bun schik met den loot) dien 

de zaken genomen hadden. Zij  hadden erop gerekend dat dc vorige r 
Outshooru zou hebben benoemd cn uu bleek het dat cr  nog niets was verricht; 
eu dut thans de adviseurs erin betrokken werden, beviel bun evenmin. e 
heer  roek deed de gemoederen bedaren, cu men uilig ertoe over  te onder-
zoeken welke architecten iu aanmerking konden komen. e Anstterdemoehc 
heeren verklaarden de plannen van den beer u niet te willen. c heer 
Zimmerman zeidc, dat men Cuvpers niet mocht overslaan, op groud zijner 
vroegere bekroning. Na lange besprekingen weid overeengekomen, dat men 
uau den r  zou voordragen de heeren Cuvpers, s Outshooru 
en Vogel. 

t advies, dat dientengevolge den 3'l e" Apri l 1S75 
door  de s werd uitgebracht, luidde als volgt: 

r  bevordering van dc zaak van hei nieuw Amsterdamsen w 
lubben zich de s iu heirekking gesteld met de Amstcrdumsclic 
commissie van 1X73. e met haar  gevoerde besprekingen, die van weers-
zijden door  de meeste welwillendheid gekenmerkt werden, hebben geleid 
tot dc overtuiging dat bet wenschelijk is u tc advisecren om aan ecu 
viertal bouwkundigen, van welke verwacht kan worden dat zij  voor  de taak 
berekend zijn, op te dragen elk een ontwerp vour  het verlangde gebouw 
tegen ecu tc bepalen belooning cn op ecu vastgestelden termijn in tc 
dienen. 

Wellicht is ook deze regeling iu uwe bedoel nu: wijl iutus-eheu de 
woorden vau uw bovengemelde missive cciiigeu twijfel daaromtrent kuiiiieu 
overlaten, zoodat het ouzek. r i- of door  u upgnve van onderscheidene archi-
tecten gevraagd wordt, ten einde uit deze, dan wel uit hnnne plannen 
eene keuze te doen, meencn de a nader  hun mecniug
welke ook die der  Am-terdam-clic commissie van ls,:l is - te moeten 
uitdrukken. 

/ij  gcluovcn den , del het voor  de vrijheid der  definitieve keuze cu tot 
vermeerdering vau e kan-en tot het verkrijgen vau eeu deugdelijk 
plan, van belang is, dat niet aau ecu enkelen architect, maar  aan vier. 
verschillende, het indienen vau ontwerpen worde opgedragen. 

c keuze der  architecten, aan wie zulk een opdracht volgens het gevoelen 
der adviseurs met hoop op goed gevolg zou kannen gedaan worden, laat 
lich ook gedeeltelijk door  dc geschiedenis van neigen in de laatste jaren 
met bctickking tot bet Amsterdamsche m voorgevallen ig bepalen. 

n 18t>:{ werden bij  bet concours voor  een i Willem  bekroond 
de bh. e uit i {sedert overleden) en P. J. . Cuypers te. 
Amsterdam. 
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r  werden door  de tocu bestaande commissie planueu van deu beer 
n aangekocht. 

Voor  dc plannen tot oprichting van een ander  monumentaal w 
(het paleis der  Volksvertegenwoordiging) werd indertijd bckrooud tie heer 
Vogel te 's-Gravenhage. 

rlindelij k wordt door  de Anisterdaiuscbc commissie van lS7:t dc heer 
Outshoorn aanbevolen. 

t het oog daarop hebben dc s dc eer  om (schoon zij  in 
beginsel minder  gaarne omtrent zuiver  persoonlijke |uaestieu rapportecren) 
iu antwoord op uwe vraag u in overweging te geven bet vervaardigen van 
plannen op te dragen aan de lib.  .1. 11. Cuypers te Amsterdam, 
Eberson tc Aruhem, Vogel, tc 's-Graveuhagc en Outshoorn tc Amsterdam. 

üanrlij  zou  noodzakelijk zijn aan deze lieeien een programma nut 
eischen mede te deelen. 

e s meencn wel te doen reeds aanstonds enkele hoofdpunten 
daarvan op te nemen. 

e enkele hoofdpunten betruiten: 
1°. dc bestemming vau bet . 
2°. de pluatsing van sommige lokalen. 
3°. de stecuen nvcrvvclving van sommige lokalen. 
4". de vcreisebte muurvlakte voor  de schilderijen. 
*)°. de verlichting der  schilderij  talen. 
li 8, dc woning vau den conservator. 
7°. de vveuschclijkhcid om een bouwsom tc stellen. 
e r  keurde ullcs iu beginsel goed cu vroeg een uitvoeriger  pro-

gramma van eischen. 
n de vergadering van de s van 211 April 1875, waarin dit 

ter  sprake kwam, deelde de voorzitter . Pock o. a. mede dat hem de 
minister k in verband met bet juist plaats gegrepen overlijden vau 
den architect Outshoorn mondeling gevraagd bad ..ol niet ook de heer  \au 
„den k als architect behoorde iu aanmerking te komen r"  doch dnt hij 
hem vau dit denkbeeld had doen afzien. 

e heer e Stuers zegt naar  aanleiding daarvan: 
k verhaal dit feit, dat in de notulen der s met zoovele 

woorden genoteerd is, opzettelijk, omdat ook dit feit afdoende de onweerheid 
bewijst vau . dc s beschuldiging, dat de minister k den 
wedstrijd slechts voor  dc leus uitschreef en bet hij  hem reed- vaststond dat 
de heer  Cuvpers zou worden benoemd. 

e drie architecten werden daarop tot een besloten 
wedstrijd uitgenoodigd. 

e schrijver  wijst vervolgens nog op de pogingen 
door  den heer  Eberson, in zijn positie van architect 
des s aangewend, om g Willem  in 
de zaak te betrekken. j  citeert daartoe hetgeen . 
de r  in zijn vroegere brochure meedeelde: 

. dc r  zegt ul. „Aau een schrijven {van den heer ) van 
-'7 Januari » ontleen ik de volgende zinsnede, als antwoord op een dooi-
den heer  Vogel gedane met, of de heer n Z. . den g niet iu 
dc zaak kun betrekken. r ter  steile verneem ik niets van dc zaak, cu 
„Sire cr  over  tc spreken, na hetgeen ik vroeger ocer dit concours als mijne 
„meening zeide, knn ik ongevraagd niet doen. Ook heb ik er  iu den laatstcu 
„tij d geen gelegenheid toe gehad, wijl ik Z. . niet sprak." 

. de r  vindt hierin het overvloedig bewijs dat - ..houding 
iu alle opzichten correct was."  Sancta Siuiplicitas 1 

en geeft vervolgens een verhaal van de pogingen, die-
door  Eberson bi] /.. . aangewend zouden zijn om de 
benoeming van Cuypers tot architect van de -
museumgebouwen tegen te houden. 

Ook vinden we vermeld de verschillende interpellaties , 
die tijdens den bouw van het museum in de Tweede-

r  plaats vonden en die dikwijl s blij k geven van 
heftigen partijgeest. e vroeger  vermelde stijging dot-
kosten deed tien tegenstanders een geschikt wapen aan 
de hand. 

Van welken aard deze aanvallen waren, verhaalt de-
heer e Stuers als volgt; 

t ou-aliik wilde, dat dc beer t van , wiens geestvermogens 
meer  cn meer  abnormaal werden, omstreeks dieu lijd grieven meende tc 
hebben, cu kort daarop een bitteren baat tegen zijn vroegercu vriend 
den referendaris opvatte. Aangezet door  derden, vatte hij  het plan op, den 
referendaris op allerlei wijzen e bestoken cn zwart tc maken, cn hij  begreep, 
dat hetgeen hij  omtrent de kosten van het museum vernomen had, ecu 
uitmuntend middel was om hem het leven te vergallen. e was bet 
slechts noodig de zaak iu het hatelijkst daglicht aan ecu lid der r  vour 
tc stellen cu dezen te bewegen daarover  de g te iuterpelleercu. j 
begaf zich daartoe naar  het lokaal der ' r  cu vroeg om Jhr. e 
Jonge, afgevaardigde vau , dieu bij  persoonlijk keude, te spreken. 

e bode ontbood bij  vergissing den beer s de Jong, laiidbouw-beoefcnaar 
eu afgevaardigde uit u , die, toen het misverstand werd opgehelderd , 
gemakkelijk toestemming kreeg om deelgenoot te wordeu van hel verbaal der 
„schandalen", welke de heer t van Jddckiuge zou ontsluieren , cn dat de 
heeren e Jonge en e Joog zonder  contre-euquête voor  waar  aannamcu. 

t is dc verklaring vnn het zonderlinge feit, dat in 1877 cu volgende 
jaren de heeren Jhr. J. . de Jonge eu s dc .long, voortdurend als 

twee Siamcesche broeders anu elkaar  verbonden, met een heftigheid die van 
huu zegsman steeds nieuw voedsel kreeg, op dc afdecling n eu Weti 11-
schnppen hebben gehamerd. t ware anders niet tc begrijpen, boe twee 
personen, die niet precies van kunstzaken hun dagelijkscbe studie gemaakt 
hadden, iu de r  den rol van kunstcritici op zich namen. 

Ten slotte beklaagt zich tie heer e Stuers dat tui 
opzichte van 's m nog steeds van tij d tot tij d 
van de ramingsoverschrijding op hartstochtelijke wijze 
een grief wordt gemaakt, terwij l dergelijke gevalli n 
bij n van veel ingrijpender  aard, bijv . bij 
den n Waterweg, geen heftige, venijnige 
beschuldigingen worden vernomen. Elke uiting van meer 
of minder  bevoegde critici , die zich ongunstig over  de;:e 
grootsche stichting uitlaten, wordt met een waar  g -
noegen herhaald en verspreid, terwij l van gunstige 
beoordeelingen niet gerept wordt. Ten bewijze citee.t 
hij  ten slotte de woorden van y l in h É 

nieuwe werk- „fes eafitales dn  Amsterdam" aiiii 
het museum gewijd. 

e esthetische quaestie ter  zijde latende en ni t 
gaarne alle apodictische uitspraken van den schrijver 
over  personen en zaken onderschrijvende, zijn wij  echter 
van meening dat zijn betoog wat betreft de weerlegging 
van . de s beschuldiging van knoeierij  bij  den 
museumwedstrijd, geslaagd mag heeten. 

e handelingen van den minister , in deze-
de verantwoordelijke persoon, kunnen niet anders dan 
volkomen correct worden genoemd, en al beweert . 
de . spijtig dat de referendaris e Stuers het rad 
draaide, zeer  ter  snede merkt de schrijver  hierbij  op 
dat het dan toch zijn chef de minister  was, die den wagen 
bestuurde. Wij  hopen tlat hiermede deze quaestie voor 
goetl van de baan is en dat verdere kampvechters voor 
een of andere richtin g in de kunst, den strij d minder 
persoonlijk zullen voeren. 

n verschillende dagbladen is onderstaand schrijven 
van . X. tie r  opgenomen: 

Jhr. . Victor  de Stuers heeft goedgevonden eene 
brochure uit te geven onder  den onjuisten titel:  .\. 
de  en de  Heemskerk." 

n komt ééne onwaarheid voor  welke ik mij  niet 
mag laten welgevallen. Jhr. tie Stuers zegt: „Ja , ik 
vernam, dat . de r  zelfs de commissie van 
toezicht van 's rijks-museum. waarvan hij  secretaris is, 
trachtte op te zetten tegen tie „mannen die het m 
hebben tot stand gebracht." 

e medeleden in de commissie van toezicht (de 
heeren C. Schöffer, voorzitter, . J. A . Sillem, onder-
voorzitter  — eerst dezer  dagen uit het buitenland te-
ruggekeerd --- J. . t en Jhr. 1'rof. . 
J. Six), machtigen mij  tot de verklaring , dat hun 
hiervan niets bekend is. 

k laat mijn ridderlijke n tegenstander  op alle overige 
punten thans liever  het laatste woord. 

. N . E . 

(A. et A.) . 
. 

(Vervolg van pag. 299.1 
t beursgebouw werd in 1530 gesticht en werd toen 

reeds „d e nieuwe beurs"  genoemd, een bewijs, dat men 
zich vóór  dien tij d waarschijnlij k behielp met een houten 
gebouw.  let gebouw, dat wij  thans kennen , werd na 
den brand van 1858 geheel nieuw opgebouwd, volgens de-
oorspronkelijke plannen, en van bijgebouwen voorzien 
door  architect Schadde te Antwerpen, de bekende 
professor  der  academie aldaar, de bouwmeester  van 
onderscheidene kasteden en buitenverblijven in België 
en van het eigenaardige stationsgebouw te Brugge. e 
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opbouw maakte de beurs tot een der  merkwaardigste 
gebouwen van het nieuwe Antwerpen.  )e oorspronke-
lijk e buuw was zeer  eenvoudig, een langwerpig vierkant 
van 51 . lengte en 40 . breedte, met een groote 
overdekte binnenruimte, waaromheen een gaanderij, die 
door  38 verschillende kolommen werd ondersteund. n 
deze gaanderij  was een andere, die geheel rondom door 
winkels voor  kostbare vreemde koopwaren werd inge-
nomen , op dezelfde wijze waarop thans de verschillende 
kantoren zijn gegroepeerd. 

Een der  belangwekkendste oude gebouwen van 
Antwerpen is het stadhuis. t oude stadhuis, dat zieh 
ten zuiden van het nieuwe stadhuis bevond, werd in 
1560 afgebroken. s jaren te voren was het plan 
gerijpt een nieuw en schitterend stadhuis daarvoor  in de 
plaats te stellen. Onder leiding van den bouwmeester 
Cornell's de Vriendt , „di e den smaak voor  het e 
aan gene zijde der  Alpen had ingezogen", werd in 1561 
een begin gemaakt met het nieuwe gebouw, waarvan 
de architectuur  zoon eigenaardige mengeling te zien 
geeft van Ylaamsche voorbeelden en e groot-
heid. Slechts vijftien jaren bleef het gebouw ongeteisterd, 
toen het door  de Spaansche furi e weder  geheel verwoest 
werd. s in 1574 ontsnapte het nauwlijks aan de 
woede der  muitende Spaansche troepen, die gedurende 
een volle maand bij  den burger  den boer  speelden, het 
stadhuis opliepen, tie kamers bevuilden en alles daar 
overhoop wierpen uit ellendige baldadigheid. 

e Spaansche furie in 1576 overtrof in gruweldaden 
nog verre deze muiterij . 

„Zo o brak die rampzalige Novemberdag aan (schrijft 
Torf s in zijn (ïcsehicdenis van Antwcrpctt), die ons 
de Spaansche woede in al hare ijselijkheid zou doen 
aanschouwen; aan tien eenen kant tienduizend woeste 
krijgers , spitsboeven, die niets te verliezen en alles te 
winnen hadden; aan den anderen kant eene bevolking 
van honderdduizend zielen, die lij f en goed, huis en 
have te verdedigen had 

„l ie t was juist Zondag, als om een uur  namiddags 
het sein werd gegeven door  de Spanjaarden en men 
hen uit het kasteel zag komen. e weerstand, do< >r 
de burgers en de soldaten geboden bij  enkele ves-
schansingen, was spoedig vermeesterd; geheele drommen 
kwamen er  over. e burgerij , die de Groote t 
inhield en het s poogde te beschermen, bood 
er moedig wederstand, vurende uit de vensters en uit 
de omstaande huizen op de Spanjaarden, wier  ruiteri j 
daarbij  merkelijk verlies leed, totdat twee trosboeven 
er in gelukten, het gebouw binnen te sluipen en er 
een geweldigen brand verwekten. t bragt een voor 
de onzen zeer  noodlottige afwending te weeg; immers 
had men nu genoeg te doen om zijn lij f te bergen, 
zoowel als om de archieven en andere kostbaerheden 
te redden. Ten gevolge hiervan werd alle verdere 
tegenstand onmogelijk en begon er  een afgrijsselijke 
slachting onder  de verdedigers van het , 
die het brandende gebouw willende ontvlieden, aan 
deszelfs ingang den Spanjaarden in handen vielen. 

s had de brand van het s zich spoedig 
uitgebreid. t heerlijke gebouw scheen als een vuur-
oven en weldra waren de vlammen en vuurvonken tot 
de naburige straten overgeslagen. Zeshonderd huizen, 
meestendeels bezijden en achter  het stadhuis gelegen, 
werden door  dezen brand vernield. 

e volle dagen duurde deze furie" . 
n 1581 wertl het stadhuis weder  geheel nieuw opge-

trokken en sedert is het voor  rampen bewaard gebleven. 
Onder de gebouwen, die hun oorspronkelijk aanzien 

goed bewaard hebben , behoort ook nog het bekende 
museum en de voormalige drukkeri j , door  de ge-

meente Antwerpen van de familie s overgenomen 
voor  1,200,000 franken en onder  leiding van x s 
geheel tot zijn vroegeren toestand teruggebracht. 

e vele schoone overgebleven gebouwen uit den 
goeden Vlaamschcn tij d maken Antwerpen, naast Brugge, 

, Gent, , , tot de eerste plaats. 
waar  men den Vlaamschcn bouwstijl in zijn logischen 
eenvoud kan bewonderen. 

Over  het algemeen is het verwonderlijk , dat de moderne 
Belgische gebouwen, die z. g. in dezen stijl zijn ont-
worpen, zoovele pogingen verraden om van dezen een-
voud af te wijken om er  dikwijl s uiterst overladene lijnen 
voor  in de plaats te stellen. 

t de eeuw van s vele ztilker  gebouwen 
nagelaten hebben die hierop influenceeren, het Oud-
Antwerpen tot het laatst der  16*  eeuw wijst op sober-
heid, waartegen de rijkdo m der  gebouwen in ons land 
uit dien tij d menigmaal sterk afsteekt. 

N V A X T . 

1". e 4e aflevering van het plaatwerk e Architect" 
(jaargang 1892) zal bevatten: 

N u . 91. Winkel- en woonhuizen in de t 
en op den g te Amsterdam. Architecten: G. 
van Arkel en G. A. Zeeman. 

N" . 92. Ontwerp van een heerenhuis, door . A . . 
N" . 93 en 94. s als voren. 
N°. 95. . kerk te n , door  Th. van 

 larderwijk . 
N" . 96. Noorderkerk te , dooi VA'. 1 looijkaas Jr. 
2". e tij d van inlevering voor  de ie gewone prijs-

vraag (een buffet in een eetzaal) is vastgesteld op 
7 Xovember  a. s. 

3°. e Penningmeester, de heer  J. A . v. d. Sluis Veer, 
brengt ter  kennis van heeren leden, dat hij  deze week 
zal overgaan tot het innen der  contribution van gewone 
leden over  het 2e halfjaar  1892. 

4". e le-Secretaris zal op Zaterdag 15 October  a. s., 
des avonds van S tot 10 uren, zitting houden in de 
bestuurskamer van het Genootschapslokaal . tot het 
teruggeven der  in 1S91 ingekomen prijsvragen. 

Namens het Bestuur: 
De le-Secretaris 

C. \V. . 

T X T  T E 
. 

 let was eene goede gedachte van den heer  A . J. 
Servaas van , directeur  van het Gemeente-museum 
aan den , om ter  gelegenheid van de 

e Sport-, Visscherij- en Paardcntcntoonstcl-
ling, te Scheveningen van Juni tot October  te houden, in 
dat m eene bij-tentoonstelling te geven, die aan-
schouwelijk zou voorstellen wat op het gebied, dooi-
den naam der  tentoonstelling aangewezen, in en om 

n , in vroegere tijden, was geschied en was 
v '  li'gekomen. 

Tal van oude prenten toch, en ook de schilderijen 
der beste meesters uit de 171' en l 8  eeuw, beelden 
verschillende tafereelen af, die, even karakteristiek als 
kernachtig, een overzicht bieden van de „sport" , uit 
den tijd , dat het woord niet bij  ons bekend was, veel 
minder  op ieders lippen kwam. 

Alzoo „retrospectieve sport'  en daar  ook daarvoor 
op de tentoonstelling te Scheveningen eene afdeeling 
was geopend, wordt het verklaarbaar  waarom wij  het 
in den heer  Servaas van n toejuichten, dat hij 
de bezoekers van het , gedurende de zomer-
maanden , wilde vergasten op de keur  der  platen, 

welke den historisch-topographischen atlas van 's-Graven-
hage uitmaken , en dat hij  die in den prenten-standaard, 
de piece de milieu van een gezellig benedenvertrek, 
uitstalde, terwij l een daarbij  opgehangen lijstj e inlichtin g 
geeft omtrent de schilderijen in betrekking tot sport, 
in de verschillende zalen van het m verspreid. 

n waarheid, het Gemeente-museum bezit een grooten 
schat, eene kostbare verzameling  we nemen nu het 
deel der  collectie voor  het geheel  en te betreuren 
is het daarom dat zoo weinig vreemdelingen en n.iar 
evenredigheid nog minder , een der  zomer-
dagen hebben besteed om in kennis te komen met de 
even eigenaardige als minder  bekende takken van sport, 
die op de prenten en schilderijen zijn voorgesteld. 

k zij  de pogingen daartoe van verschillende zijden 
aangewend, heeft de r  thans besloten om de 
expositie nog een paar  weken te verlengen. 

Xu de tentoonstelling te Scheveningen tot het verleden 
behoort en t minder  gunstige weder  er  meer  dan 
ooit toe leidt om uitspanning in de stad te zoeken, 
durven wij  het vertrouwen uit te spreken dat nog velen 
zich geroepen zullen gevoelen om een blik te werpen 
op deze tentoonstelling en tlit te meer  wij l het m 
steeds gratis te bezichtigen is. 

n losse trekken laten wij  hier  volgen wat met be-
trekkin g tot „sport"  is bijeengebracht. 

n de kleine benedenzaal, uitziende op de binnenplaats, 
vinden wij  een fraai boschgezicht van i Ten e 

e de Chasse); een landschap bij  winter  tloor  Joh. Franc 
11oppenbrouwers; tie figuren zijn van Ch . 

n de Penningkamer treffen wij  twee aquarellen aan van 
Schelfhout en eene teekening van Aart  Schouman en in 
de daaraan grenzende hoekkamcr een eetservies van 
 laagsch porselein, gedecoreerd met pluimgedierte e 

wanden zijn versierd met schilderijen, stadsgezichten 
van n g voorstellende n noemen wij  het 
opgaan ter  valkenjacht, van Gerri t Berckheijde (1692) 
en de jager  op het Binnenhof (1839), van C. . Behr. 
Ook diens winter  van 1S55 en s schaatsenrijders 
hebben hier  eene plaatsing gevonden. 

n het vertrek met den prentenstandaard zijn voorname-
lij k schilderijen bijeengebracht, waarvan Scheveningen 
het middelpunt uitmaakt. Aert Andum, Willem  lermansz. 
van t en anderen leverden stof. 

n de bovenzalen wijzen wij  u op schilderijen van 
mannen als , , , de beide Verveers, 
Smith 11 aki. J. v. Goijen, Abr . van tien Tempel. 
C. g enz. 

n de vestibule, waarin het eerste slingeruurwerk van 
Christiaan s is tentoongesteld, staan vier  stokken 
op pieken , eertijds gebruikt bij  het ringrijde n iu de 

. 
n de groote benedenzaal hangen kostbare gobelins 

met jachttafereelen; men vindt er  de voorstelling eener 
prinselijk e karos, getrokken door  zes paarden, een 
tabaksdoos met een gezicht op de e vaart, 
de bokalen en zilveren prijsbeker  van de vereeniging 

t St.-  lubert" , door  wijlen onzen koning en de prinsen 
uitgeloofd, enz. enz. 

Voor den prentenstandaard, geldt „l'cnibarr.i s du choix". 
< (tiderwetschc harddraverijen van den bekenden 1'. C. la 
Farque ; de e carosse van Syn t van 
Groot-Bretagne", door . ; de statiekoets van Prins 

; tal van afbeeldingen van karossen en sjeezen ; 
van arren en schaatsenrijders; prenten van den r 
ij . van Velde) en van 't f van ; ijsvermaak 
op de s (P. C. la Farque); een volksfeest in het 

, door  Oosterhuis, en gegraveerd door . 
Sluyter  ; van een kernachtige satire op de ; het 
oplaten van een luchtbal in den tuin van 't Oude ; 

1'Ascension tie la Xyinphe Aérienne; oudcrwetsche roei-, 
zeil- en zwemsport ; een steekspel; het rondzwerven van 
drie e matrozen in 1781 (geschiedkundig): 
de zeilwagen, het visschersbedrijf, de jacht en de vinken-
baan , tlat alles en nog veel meer  kan men er  bewonderen. 

e deze mededeeling nog velen tot een spoedig 
bezoek aan het m doen besluiten. 

. 
, N  U  Xlll) . \ J 

TE G VAX , 

e Xed. j  ter  bevordering van Nijverheid 
 looft uit haar  2e gouden medaille voor  een model-diploma 
ter  begeleiding van de medailles of certificaten, die-
door  of vanwege de j  worden uitgereikt, 
onder  de volgende voorwaarden: 

i" . e teekening moet geschikt zijn voor  reproductie. 
e beantwoorders moeten opgeven welke soort van 

reproductie, lichtdruk , steendruk enz. zij  voor  hunne 
ontwerpen wenschelijk achten. 

2". e grootte van het blad moet zijn tot den bui-
tenrand: lengte 53 , breedte 44 . e smalste 
zijden moeten den boven- en benedenrand vormen, dc 
breedste zijden de zijranden. Bovenaan de woorden 

 ter bevordering van
verheid" , en daaronder  genoeg ruimte blijven om den 

j  verder-.-n tekst te bevatten. 
Al s tweede prij s zal een zilveren medaille worden 

! toegekend. 
s antwoorden moeten worden ingezonden vóór

Juni 1893 en vergezeld zijn van een verzegeld briefje, 
waarin de naam des inzenders is geschreven en dat op 
de buitenzijde dezelfde zinspreuk of hetzelfde kenmerk 
als het ingezonden antwoord voert. 

, die zich voor  de toewijzing van den prij s op 
' eenige wijze bekend gemaakt heeft, verliest aanspraak 
: op bekroning. 

e jur y bestaat uit de heeren Jhr. . Victor  de 
Stuers te 's-Gravenhage, A. le Comte te t en 
Ed. von Saher  te . 

E G OVE  EEN . 

e Vereeniging tot bevordering der  Bouwkunst te 
Groningen, schrijft uit de volgende prijsvraag: 

a. Fr  wordt verlangd een ontwerp van eene rustieke 
 voetbrug over  een vijver. 

e breedte van den waterspiegel is 30 meter. 
e taluds ter  weerszijden zijn 4 op 1. 
e hoogte van de voetpaden boven den waterspiegel 

aan weerszijden van den vijver  is 21,', meter. 
/>. Er  wordt verlangd eene plattegrondteekening en 

een zij- en vooraanzicht op de schaal van 1 a 50. 
C. e behandeling van het teekenwerk wordt vrijgelaten. 
d. Er  wordt uitgeloofd een prij s van 25 gulden en 

een premie van 10 gulden, beiden met het diploma 
i der  Vereeniging. 

.. t met den prij s bekroonde ontwerp wordt het 
J eigendom der  Vereeniging. 

/ . e jur y van beoordeeling zal bestaan uit 5 gewone 
; leden der  Vereeniging, welke op eene vergadering bij 
stemming worden aangewezen. 

g. e ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld tc 
Groningen, en te Amsterdam, m en 's-Graven-
hage , als de aard der  antwoorden tloor  het bestuur  daar-
voor  geschikt wordt geacht. 

//. e ontwerpen worden ingewacht vóór of op den 
1511™ Januari 1893, door  den lv<-'-Secrctaris, adres 
Carolieweg F 64'' te Groningen. 
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 Aan deze prijsvraag kan deelnemen, iedereen 
woonachtig in het k der  Nederlanden. 

j . Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto en 
voorzien van een naambriefje, waarop dat motto van 
buiten is herhaald, benevens een correspondentie-adres. 

k. e niet bekroonde stukken worden teruggezonden. 
Giomngcn, September  1892. 

Namens het Bestuui : 
. . , Voorzitter. 

J. 1'. , ï'-Seereta/is. 

. 
e afstemming door  de Tweede r der  Staten-

Generaal van het wetsontwerp voor  de onteigening ten 
behoeve van een nieuwe beurs in de hoofdstad . is kalm 
opgenomen, liet schijnt zelfs dat men over  het algemeen 
ingenomen is met het denkbeeld dat deze zaak van de 
baan is en Amsterdam verschoond blijf t van het doen 
van de groote uitgaven, die deze bouw zou vorderen. 
Wordt nu het plan van de Vereeniging van den Effec-
tenhandel gevolgd en een nieuwe effectenbeurs zonder 
tusschenkomst van het gemeentebestuur  gebouwd, dan; 
biedt de oude koopmansbeurs voldoende ruimt e aan 
voor  graan- en goederenhandel en kan het bestaande 
gebouw met betrekkelijk geringe kosten daartoe worden i 
ingericht. Per  slot van rekening zal de door  de Tweede-

r  genomen beslissing algemeen worden toegejuicht, 
als men daarvan wellicht uitzondert eenige eigenaars 
der panden. die- in het plan van onteigening waren 
opgenomen. 

t geld, dat de gemeente aan eene nieuwe beurs 
Z O U moeten ten koste leggen, kan wellicht meer  ten 
nutte van het algemeen besteed worden. e discussie 
toch, in den d gevoerd over  het preadvies van 

, en W. op het verzoek van de , 
bewees dat de d volstrekt ongenegen is, om de 

j  financieëel te steunen, haar  toe te staan 
Vechtwater  in plaats van duinwater  te leveren, of haar 
te ontheffen van eenige verplichting, door  de concessie-
haar  opgelegd. 

- waarheden werden gesproken . waaruit de -
water-maatschappij  gerust mag afleiden, dat zij  alle 
sympathie heeft verbeurd, en door  het laatste verzoek 
haar  positie nog verergerd heeft. t verzoek werd met 
algemeene stemmen, op drie na, afgewezen. e -
water-maatschappij  zal nu met hare aandeel-en obligatie-
houders in overleg moeten treden om eene preferente 
leening te sluiten en mocht dit niet gelukken, dan is de 
aangewezen weg om de geheele waterleiding aan de ge-
meente over  te doen. e ondernemingen behooren 
in handen van het gemeentebestuur  te blijven. 

n de residentie worden thans drie tentoonstellingen 
gehouden. waarvan twee in de lokalen win den  laag- : 
schen n een in het gebouw van Pulchri Studio. 

e bezoekers zullen voorzeker  zeer  gemengde indrukken 
ontvangen. 

i J Tc >T i t  Hl-Ai  la >l . 
G . 

Vergadering van 29 September 1S02. 
e eerste vergadering in bel leizoen werd, nadat de leden het plaat-

werk var. uitgevoerde bouwwerken van e leelen der j  hadden 
bezichtigd, dour  den Voorzitter, den heer  C. . van , met een 
toepasselijk woorel geopend, liet bestuurslid, de heer . , liet daarna 
het voor  korten tijd in den hanelel gebrachte papierstuc circuleer  en en 
gaf de noodige toelichting, terwijl de voorzitter  het houtgraniet besprak, 
lïeide nieuwe materialen zullen in n toepassing vinelen, zoodat later 
meerdere inlichtingen dienaangaande kunnen verstrekt worden. 

Oneler  de ingekomen stukken bevond zich een verzoek van de afdeeling 
n van het .Nederlandsch Werkliedenverbond om eene gecombineerde 

vergadering bij  te wonen, ten cinele de wenschelijkheid van eleoprichting 
van  run Arbeid" alhier  te bespreken. e heeren 1'. (i. , 
J. 1. Planjer  en . s werden als commissie benoemd, oin de vragen 
van het Werkliedenverbond aan te hooren, te bespreken, en later  rapport 

uit te brengen, waarna de Afdeeling eerst eene beslissing zal nemen. 
.Nadat de verslagen van de herdenking van het 50-jarig bestaan dei-

j  en dev g eloor  tien afgevaardigele waren 
uitgebracht, verkreeg de heer . J. Jesse het woord. die het een cn 
ander  over  het inrichten onzer woningen mededeelde. 

Na in enkele woorden te- hebben uiteengezet boe belangrijk bet onder-
werp is eu hoeveel er  nog in dit opzicht te doen valt, bracht spreker 
eer-  . door  schetsen op het bord toegelicht, e woningen uit vroegere 
en latere tijden ter  sprake, en liet de e woning, de -
eeuwschc wniiing met gracht, de e paleizen en de woningen 
uit ele lb1*, 1"  en 1S1' eeuw de revue passeeren. 

Omtrent de bedendaagsehe woningen werel het kasteel fhul-Wassenaar 
als voorbeeld gesteld; het groepeeren van vertrekken om een vestibule 
werd aanbevolen en evenzeer  gaf ele heer  Jesse aan, elat men moet slapen 
op bet zuielen en dc spij/en bereiden e>p het noorelcii. Verder  gaf spreker 
aan elat ele symmetrische verdeeling van ele gevels volstrekt niet als bet 
dominecïenel eleel mag beschouwd worden; met uit- en inspringende 
deelen h een goede indeeling te verkrijgen, lit den aard der  zaak zijn 
winkel- en woonhuizen in steden voor  weinig variatie vatbaar, liehake 
ele indeeling zelve besprak ele heer  Jesse oeik verschillende ondcrdcele-n 
van gebouwen, aanvangende bij  ele fundeeringen en eindigende, wegen-
het vergevorderde uur, bij  de kroonlijsten om later  op ebt belangrijke 
onderwerp terug te komen. 

-Nadat hem door  den Voor/itte-r  dankgezegd \ea-, werden nog eenige-
huishoudelijke zaken afgedaan en elaarna ele vrij  goe-el liezochte vergadering 
met een opwekkenel woord geslepen. 

. 
 Welke adres-er. zijn bekend voor  goede gegoten ornementen 

veior  plafond-. . 
Behalve ele in het vorig noniuier  genoemde adressen, wordt e>ns neig 

meelegeeleelel elat van ele tinna J. . linage en Zoon, stukadoors, -
gaardelaan 42, kotterdam. 

N N E X A X  SC  E 11  T E N . 

W  a. lïij  beschikking van elen r  van e 
/aken i- in de cotnniis>ic te>t het examineeren van hen, elie hel diploma 
van gecxaniinecrel en beëeeligel landmeter  verlangen, voor  |N<»2 lienoenul: 

tot lid en voorzitter  l)r. ('h. . Schob, hoogleeraar  aan ele Polytech-
nische school ie helft; en zijn benoemd tot leden ele heeren . van 
Goudoever, inspecteur  der  registratie en domeinen te s-Gravenhagc. eu 
A. W. E, , ingenieur-verificateur  van het kadaster  te . 

— Naar  wij  vernemen, is doen- elen r  van waterstaat aan . 
ele s aangeboden een verslag, betreffende bet belang*, 
rijkst e dat in l op hel gebied der  openbare werken is uitgevoerd of 
veiurbe-rcid. 

Achtereenvolgens weerden behandeld: i. rivieren; 2. kanalen, hoofd-
zakelijk in het belang der  scheepvaart;  wegen;  werken in bet belang 
eier  uitwatering;  havens; ti. waterkeerenele werken;  lanelaanwinning; 
S. landsgebouwen en waterverzorging van gemeenten. 

Aan bel ver-lag zijn veertien bijlagen toegevoegd, waaremeler  een staat, 
aangevende de hoogste en laatste waterstanden, waargenomen op de groote 
rivieren in . 

— e Belgische schilder  Edmoml van der n beeft eene schilderij, 
een jacht op elen reebeik voorstellcnelc, aan ele gemeente 's-tiravcnha.-c 
afgestaan.  >it schilderstuk, dat op de Sporttentoonstelling te Scheveningen 
in ele afdeeling „Schoone kunsten"  ter  bezichtiging eva. gesteld, is than-
naar  het stedelijk museum aan elen n Vijverberg overgebracht. 

. e algemeene vergade-ring van ele leden der Vereeniging 
voor  kaelastcr  en landmeelktinile /al op 14 November  a. s. worden ge-
houden il bet l Americain. e 1'lcin. alhier. 

n het namielelaguur  zal als spreker  optreelen ele heer  t'. 1. (Volpa, uil 
; eineterw-erp: etc photographic als hulpmiddel voor  architec-

tuur  en terreinopnemingen, 
—  >e jury voor  ele beooreleeling en liekroning van zes merkwaar-

dige eloeken op de driejaarlijksche tcntoon-lelling van schilderijen te-
Amsterdam beeft <>. a. ele gouden medaille toegekend aan de heeren N. 
Uastert en Van , eu elen beeldhouwer  Joh. r  te 's-tiravcntiage-. 

e drie overigen zijn nog onbekend. 
. e Gemeenteraad heeft aan de Vereeniging teit bevordering 

van bel vrccmelelingenbczock  ƒ 1 5 00 subsielie: teiegekenel voor  een in
veilgenet jaar  te hemelen schilderijen-tentoonstelling. 

— j  het onelcrzoek naar  ele bewoonbaarheid der  panelen in tie 
volksbuurten i- over  een zeer  groeit percentage hel ..totaal ongeschik; 
uitgesproken. Wat daarbij  echter  omtrent eten ctnzinde!ijkheidstoestand aau 
bet lictit kwam, elit gaat alle beschrijving te boven. 

. n ele Woenselagavonel gehouden vergaelering van elen i 
werd voorgelezen een uitvoerig voorstel van burgemeester  en wethouders, 
om tie inschrijving van de gemeente in het aandeelen kapitaal eler  drink-
waterleiding, t<il aanleg en exploitatie waarvan aan tie heeren Van eten 
lïrink en Van Barneveld y te Amsterdam, concessie is verleend, van 
ƒ 15,000 tot ƒ 4 0 , 0 00 te verlioogen. t voorstel werel ter inzage gelegd. 

. e tent ïstelling, die elen  elezer  maand eloor  den 
r  geopend werel en gedurende vier  elagen gehouden zal worden, 

heeft betrekking op ele ten-passing van gas tot verlichting, verwarming en 
drijfkracht . Alles is met smaak gerangschikt in ele groote zaal van 

 dank zij  ele vrij  goede luchtverversching is er  e.ok elesaveinel-, 
te midden eler  groote menigte gasvlammen en brandende gaskachels, geen 
al tc drukkende warmte. 

e jury is het publiek en de prijzen bestaan in tie aanknopen. 
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— n n de volgende niulatien 
plaats gehael: 

Ontslagen : op verzoek eervol uil 's lands dienst 
de directeur  der  burg. op. werken tie heer . 
1. van Bosse, onder  dankbetuiging voor  ele vele 
en langdurige diensten, door  hem aan den lande 
i lewezen. 

Benoemd: lot directeur  eler  burg. op. werken, 
niet ingang van 17 September  1892, ele hoofd-
ingenieur  der  ie kl. bij  den waterstaat en 's lands 
burgerlijk e openbare werken < . van . 

Belast: niet de leiding der  exploitatie der 
1 linbilicnkolcnvelden, de hoofdingenieur  J. W. 

, chef van den elienst eler  staatsspoor-
wegen ter  Sumatra's Westkust. 

— r  den r  van n is ele 
heer  W. de g gesteld ter  beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van N'ed.-lnelie, 0111 
te worden benoemd mi aelspirant-ingenieur  bij 
den waterstaat en de burgerlijk e openbare wel-
ken daar  te lande. 

— Tot leeraar  in hel teekenen aan ele burger-
avondschool te Tilburg is eloeir  den Gemeente-
raad benoemd de heer  A. 1'. . .1- van Weeze) 
l'.rens, tijdelij k leeraar  aan ele . 'X S. te 

. 
— e heer  1 >. Nienhuis,elirecteur  der gemeente-

ix-iniging te , is overleden. 
Teit leeraar  in het handteekencn aan ele 

le ambachtsschool te Amsterdam is benoemd: 
de beer  |. , leeraar  aan tie gemeentelijke 
teekenschool te . 

 heer  J. F. , leeraar  in het 
teekenen en sjlod-onderwijs, tc , is 
op eene jaarwedde van f5000 benoemd tot leeraar 
aan eene inrichting van onderwijs in Zuid-Afrika . 

— r  benoeming van een leeraar  in het werk-
tuigkundig teekenen aan de burgeravondschool 
te r  zijn voorgedragen de heeren »'. . 
loc Water  en . . Bloemendal, beiden te Zwolle. 

e  eu S v«u 
S maken bekeinl : 

elat op Vetjttaa tirn i*  Oeteber l s»ï 
namiddags tc  urm. ten liaa.lliuize der 

gemeente, in het openbaar, bij  enkele inschrijving 
zal worden 

aanbesteed: 
het leggen eene g tet 

lengte van . en te e 
van 3 . tusschen twee n kant-
gteenen. 

- aanwijs zal plaat, hebben op g den 
lOelcn (Pe-lober , des namiddags tc i urcu , 
terwij l eb- voorwaarden voor  bckeugstclle-ndeu ter 
lezing ziju uceh-rgclegd ter (.cmi-cute-si-cretarie- van 
af 7 October  a. s. 

 int-N, den 4 October  1892. 
 Burgemeester en ll'ethoudcrs

S. V A N . 
 Secretaris 

A . .1. A . B O O T J E S. 

c architecten VAN T „v. , te 
01, zulle-u op Vrijdag tt Ortaber , 

des vooriniddags e  uren, in het Ceutrnalgebuuw 
tc  in het eipcnliaar  aanbesteden : 

t bonwen van eene vill a aan den 
g te . 

e tcckcuiugcii liggen ter  visie in hel ('eiitraal-
gebouw voeiruocmel van af Zaterdag s ictobcr, ter-
wijl aanwijzing in loco zal worden gegeven op 

g 1:1 October, des voormiddag, te 10 uren. 
Bestekken zijn verkrijgbaar  ael SO ccuts ten 

kantore- der  architecten, waar  teveus inlichtingen 
ziju te bckoineu. 

VA

Noodmaterialen. 
F r.x N VAN OE 

, zullen iu het openbaar 
besteden, op Uonderdag 20 October , 
des voormidelags tin 11 uur, in het l c 

'  te Vianen: 

t n en plaatsen van Nood-
, langs de Lek- en -

, in zestien stuiken, 
elk bestaande nit: 

2000 bossen e . 
200 bossen e . 
200 bossen e Tninlatten, 

en bovendien aan elk de xes 
stuiken langs den : Lingedijk. 

5000 stuks . 
Alles iu pcrcceleu cn op voorwaarden als bij 

dc besteding zal worden reemeid. 
Nadere inlichtingi-u zijn e bekomen bij  den 

r  C. 3. VAN N te Vianen. 

E , 
ten overstaan van den Notaris 

W. J. S te Zevenhuizen, 
om contant gelei 

te Capelle aan den , 
op dè Werf van de Wed. O , 

oi» Woensdag 12 October  18U2, 
des vooriniddags 10 uur, van 

's s voor  de verknoping genummerd te 
bezichtigen. 

OVEN S 
met e Steenplaten. 

1oordeel lgate verwarming . 
vonn 

Woonhuizen, groote Gebouwen, , Werk-
plaatsen, , , , enz. 

e n voor 
. 

Besparing van ten minste 40 pet. aan 
Brandstoffen, aangezien slechts stofm-htigc 
Brandstollen, als afval vau Cokes, magere , 
Anirucite, resten vau ketclvure-n enz. verstookt 
worden. 

« e en reparat ion . 
e Calorifen voldoen aan alle' eischen van 

comfort, hygiene eu zuinigheid. 
Conetantc warmte. 

1111. Architecten cu s worden opmerk-
zaam gemaakt, dat elit systeem in alle bestaande 
gebouwen kan weirdcu aangebracht. 

Prospectussen op aanvrage. 
n eu attesten ter  inzage. 

, 
G

Heer
A ( S E N T E N B 

e Fabriek VAN 
, 

-

S t 
k i l o / . t l

 10,000 .  & 
ZONEN

 voo n koloniën, 

F . W . . 
. t 117; 

s

. 
 Boermondache straat
 « J e l d e r s c he Poort  Fesa-

loo
 T E .

woor , A r c h i t e c t e n . , 

, Teckenaars, ens. 

d n
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Plantaardige vloeistof voor  hel behoud van 

 op de  te  1890. 
tirlirrrrtrmt  lm l Jl 4 ï  1.1 u » Urt . 

l fabrikaat ia uitgenomen cn lanbevolen door  dc n  &  Co., 
te Seinl-JJcnis. voor  hunne onontplofbare stoomketels, -\>iccni \ \ dc Naamlooss Ven-
nootschap , België, dc ' o  dc Parjjsche j 
voor T cn E . Procédé'» VictorPOPP,Ulriilco 

- en , N ra , 
, , verschillende , enz. enz. enz. 

 voorlieliot'ilniiilite l is het eenige leitr l i j k aloaendv ter , kom ing san ketel* 
steen zonder  «en ige itadeeli^e invlo.-i l ni l te oelenen o|i de - toon ikc tc l » en

Circulaires of nadere in licht ilrjeu \crkri]e;hnar  aan t Bureau 
T 3 6 4. . 

. m ) 
J . W . . — G o u d a. 

Plafonds, §U*paatiemuren. Veiitilatiekokerm . 
. - en . 

Fi l lü t C  *  T*r haril*ni§. vfrfluurmtimiiift \ i . Halk-in mf.it Hit ut ent, \ V#tf hnrtt*ng. vrtrAuurmamiva 
f €emmtëtrrn, (*(p*  enz. 

nl Ajerr i vo 

van Ntaal " n t worden sinds ls«;o 
garantie geleverd door  dcu uitvinder  eu fabrikant 

, H*mwek*la. 
Xedcrlnnd en  T. (i. T Jr.,

A. .  mmm, 
T T E 

, . . 
l T \ 

Nieuwe Constructie 
, 

Torenuurwerken 
, 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstellingen bekroond. 

N 1885. . 
G a u d i i en Z i l ve re n . 

, 
Photoziiicoarraphie 

 G. J. ,
e ondergeteekende ve>lijt de aandacht op ziju j 

inrichtin g voor  P hot ut it , bij/onde' 
geseliikt voor  de reproductie van Plaat, Teeho-
nlngeu enz. van . Architecten er. u 
digeu ; op die voor  |*lioto7.ini'»grQ|>lii<-vo> r  de i 
reproduce ie van Platen cu £ ra r urea, ook vau i 
i t'i'ken i n  'i voor  Boekwerken enz.tendienitefiu 

. e i ing 
voor . , alles lot de minste prijzen, i 

Protpeetuiteu met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O J, T i l l  E, 

e half , zachte, 
uit dc eenige in die streiwiir: l,c.ta;intlr  groeven 
van E Y . 

11

- du P r n s i é» 35. 

. 
. , 

 \
levert pasklaargekjaniseerd rot enzwamvrjj) 

, . 
, , 

E T & C0., , 
i 99. 

 Wandtegeli. 
Vraag dessins enz. 

. & J. , 
N VAN 

S EN , 
op dn . Tentoonstelling le

18S:i bekroond met 
 (hoogste ouderscheiding) 

Bickorstraat 

E Ë
van werken, in zink ru andere metalen 
tc helft beveelt zich nan voor  de 

iu lood, zink en koper  en vooral ook roor 
u naar  iedere te geven 

tcekeniiii:. 
Tegen botalinjr  van ƒ2.— zullen franco worden 

tocire/uudi n : 
l e, Catalogus van ornamenten iu lood 

eu zink. 
* m VOOf ĉsuiced-ijzcrcn trap-

Tjalu-terr *  cn haltiwterp 
met zirikenorimmeiv . 

3e. m m voor  jalo unie kappen. 
lïïj n vau minstens / «30. — worden 

 C **È»è\w< gcre&Utuucrd. 

t 402. 
. 

O ' s P e t t o n t 

., u i m n

Sterk. Goedkoop. 
Vraag omme geïllustreerde pry*-

courant. (4) 

,
Opgericht 1856. 

Eererflpl.ma Amsterdam 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen eu Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den (leneraal- Agent 
voor  Nederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 

J. , P. JANSE, 
t 564 

. 
levert alle , speciaal 
Zwceilscli in Nnonlseli (Jraniet, ruw. Wliukr , 
geprofileerd ui gepolijst voor  Gobottwon, 
Sluiswerkon, Watbrkoeringon, -
steenen, Voetstukken voor  Standbeel-
den, Grafmonumonten Grnfstoenon, 
Gedonkstoenen, Altaren. Naamplaten, 
etc cte. 

.en'ni Aaeef rti„r  Siderland en
VA N  &  eigenaars vau 

fi ranleürro , ,  vt> 

ni'l.T , . cn Wiiinn. 

te T cn . 

welke rccils tal \an (irauii!werken hier  tc lando 
en in de i d cn iu bewerking lieliln u 

Ter  der  „ t

http://mf.it
http://BEBB.DIrt.OK4
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zooals die van toepassing zijn gebracht op de reeds 
gemaakte werken van tie duinwaterleiding. 

e missive en bijlagen zónder  teekening zonden wij 
aan de raadsleden in afschrift toe. 

a ontvingen wij  nog de  hierbij  overgelegde 
missive van genoemden ingenieur  van den 2 l l c n dezer, 
houdende opgaaf van de kosten van behandeling van 
het water  met aluin. 

n eene met den heer  Stang op gisteren avond ge-
houden langdurige conferentie ten raadhuize, die door 
alle leden van den raad, op een na, met den voorzitter 
en den secretaris werd bijgewoond, heeft de heer 
Stang de doelmatigheid van de door  hem voorgestelde 
verbetering trachten aan te toonen en heeft hij  tevens 
aan de leden eenige door  hen verlangde inlichtingen 
gegeven en enkele bij  hen gerezen bezwaren weerlegd. 

t schijnt ons overbodig en trouwens ook niet 
wel doenlijk om al het in die conferentie behandelde 
te herhalen 

„Slechts zij  het ons vergund het volgende te con-
stateeren: 

„1" . dat de ingenieur  blijf t bij  zijne meening dat eene 
verlegging van de prise d'eau naar  den Princepolder 
ook wel genaamd Nieuwe Princepolder) onnoodig is, 
al heeft hij  ook die plaats oorspronkelijk beter  geacht 
en die slechts laten varen naar  aanleiding van de water-
staatkundige bedenking, vervat in het rapport tier  com-
missie van fabricage van den  Eebruari 1S88 ; 

„2" . dat de aardlaag, waarin de draineerbuizen der 
prise d'eau in het voorste dal (ook wel genaamd Oude 
Princepolder) zijn gelegd en waaruit alzoo het water 
direct wordt getrokken, bestaat uit zuiver  zand, hetgeen 
den ingenieur  overtuigend en beter  dan door  boringen is 
gebleken bij  het inspuiten van de 3 '/^  meter  lange 
damplanken bij  den aanleg dier  prise d'eau, zijnde nl. 
die planken zeer  gemakkelijk zonder  ondervonden tegen-
stand ingegaan, hetgeen niet het geval zou zijn geweest 
indien op derrie of andere lagen dan zand ware ge-
stooten; 

„ 3 " . dat uit dezen hoofde nieuwe boringen in het 
voorste dal overbodig moeten worden geacht of het 
moest zijn om nog meer  afdoende, dan de heer  Stang 
in de conferentie heeft gedaan, te weerleggen de bewerinĝ  
van . r  dat in de prise if eau ook is toe-
gevloeid water  uit derrie of oerlagen, die onder  de prise 
d'eau .zouden liggen; tlat de heer  Stang deze bewering 
daarom, behalve om u uitgelegde hydrostatische redenen, j 
niet als waar  kan aannemen, omdat hij  overal in dei 
duinen heeft bevonden dat op eene diepte van , j 
dus ]). m. 3V2 meter  onder  de schelpenlaag, die onder  1 
de buizen der  ptise d'eau is aangebracht, zout water 
wordt gevonden en dus het uit de prise d'eau afkomstige, 
door . r  onderzochte water  een hoog zout- j 
gehalte had moeten bevatten, wat niet door  dezen geleerde 
is bevonden; dat de heer  Stang dan ook van oordeel 
is dat dc stank en de kleur  van het water  hun ontstaan 
slechts te danken hebben aan het water, dat naar  de 
ptise iCeau uit de daar/Wc// liggende humus- en derrie-
(oer) lagen vloeit, wegens de minder  sterke zijdelingsche 
toevloeiing van water  uit andere dalen; 

,,4". dat, niettegenstaande dit, door  den heer  Stang 
in de aanstaande week toch boringen in het Voorste dal 
zullen worden gedaan en op nieuw water  uit de prise 
d'eau, uit de kraan in Serooskerke en uit de leiding in 

g ter  onderzoek zal worden gegeven aan de 
heeren 1 )r. Couvée en . ; 

„5* . dat behandeling van duinwater  met aluin thans 
reeds, in sterker  mate dan hier  vermoedelijk zal noodig 
zijn, o. a. wordt toegepast in , Alkmaar en 

t en dat in laatstgenoemde gemeente tie cholera-

commissie, waarin zeer  geleerde deskundigen zitting heb-
ben, omtrent het drinkwater  uit de drinkwaterleidin g 
aldaar  hebben verklaard dat dit water  ongekookt kan 
worden gebruikt; 

„6° . dat de sub 3 genoemde minder  sterke zijdeling-
sche toevloeiing van water  naar  de prise d'eau en daar-
voor  in de plaats getreden toevloeiing van water  van de-
in het voorste dal (in tegenstelling van in tien Prince-
polder, alias Nieuwen Princepolder, boven dc  d'eau 
gelegen vri j  dikke laag humus en oer, zijn oorzaak vindt 
in de groote hoeveelheid water, die is opgepompt moeten 
wortlen om veel te kunnen spuien tot reiniging van het 
buizennet en ter  voldoening aan het gebruik in de aan-
gesloten perceelen; 

„7" . dat het moeilijk is uit te maken en het bovendien, 
zonder  daarmede de waterleiding te verbeteren, slechts 
tot verbitterin g zou leiden te trachten uit te maken aan 
wie de schuld ligt van die nadeelig gebleken, zeer  over-
vloedige exploitatie der  prise d'eau, zijnde overigens hier 
naar  het schijnt misverstanden in het spel; 

„8° . dat de heer  Stang het maken van bezinking-
reservoirs, alhoewel voornamelijk om financieele redenen 
niet in het oorspronkelijk plan opgenomen, than- ter 
vermijdin g van verdere teleurstelling een noodzakelijk 
complement acht van de reeds aangelegde werken, 
onverschillig of deze al meer  noordwaarts mochten 
worden verlengd of zelfs verplaatst; 

„9 0 . dat de kosten hiervan zijn geraamd op f 13,500; 
„10" . dat de kosten van eene later  eventueel noodig 

geachte verlenging van de ptise et eau in noordwaart.-che 
richtin g bedragen ƒ 12 a /'  14 per  meter, alzoo voor 
300  /'3900; 

„11" . dat de jaarlijksch e kosten wegens behandeling 
met aluin, zoo die al na het tot stand komen van de 
bezinkingsreservoirs en hiermede gepaard gaande oxydatie 
van de te verwijderen bestanddeelcn in het water  wen-
schelijk mocht blijken te zijn , omstreeks zullen bedragen 
ƒ300 (/'0.35 aluin per  100 1 water  en nog geen '/ , 
cent per  100 s bijkomende kosten). 

t is naar  aanleiding van het vorenstaande dat wij 
ons genoopt gevoelen u voor  te stellen: 

„1" . te besluiten tot onverwijlden aanleg van de door 
den heer  Stang voorgestelde werken, omschreven in zijn 
bij  missive van  dezer  toegezonden bestek; 

2". ons te machtigen de uitvoering van deze werken 
onderhands uit te besteden liefst aan den ons bekenden, 
bekwamen, betrouwbaren en voortvarenden aannemer, 
den heer  Jan van den 1 lock alhier, voor  de begrootings-
som van /"  13500. Wij  teekenen hierbij  aan dat ons deze-
spoed vooral ook ten aanzien van de voorgestelde onder-
handsche aanbesteding raadzaam voorkomt met het oog 
op het reeds zeer  vergevorderde seizoen en met het oog 
op de omstandigheid, dat zoo lang het water  niet goed 
is, bezwaarlijk het tarief kan worden toegepast, waardoor 
de gemeente maandelijks  /'700 derft. 

e commissie van fabricage heeft het, in het voorstel 
van burg. en weth. bedoelde bestek en teekening voor 
het maken van twee nieuwe bezinkingsreservoirs onder-
zocht en vereenigt zich met de voorgestelde wijze van 
uitvoering, zoo de d tot het daarstellen dier  werken 
mocht besluiten. 

„Zi j  beaamt dat, wil men tot uitvoering overgaan, 
het wegens het late seizoen niet meer  mogelijk is ten 
deze eene openbare aanbesteding tc houden en vereenigt 
zich mitsdien met het voorstel van burg. en weth. om 
het werk voor  de begrootingssom aan den heer  J. van 
den 1 loek op te dragen, die bij  den bouw van het 
machinegebouw in de duinen getoond heeft in staat te-
zijn een werk in zeer  korten tij d en zeer  goed te kunnen 
opleveren." 
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Bij  het openen der  beraadslagingen deelde een der 
leden van den d mede, dat hij  na de vergadering 
in comité-generaal een onderhoud had gehad met een 

e en op grond daarvan een drieledig voorstel 
wilde doen. j  wenschte dat de d zou besluiten: 

ten eerste, alvorens tot verbeteringen aan de duin-
waterleiding over  te gaan, onder  behoorlijk toezicht 
het water  uit de prise d'eau en uit de leiding te -
delburg gedurende denzelfden tij d als men het in be-
zinkingsreservoirs wil laten, in open bakken aan de 
lucht bloot te stellen en dan door  deskundigen te doen 
 onderzoeken; 

in de tweede plaats dat zal onderzocht worden of 
e binnenbekleeding der  buizen nadeelig op het water 

werkt; en zoo ja, welke middelen daartegen genomen 
kunnen wortlen; 

en in de dertle plaats in den Nieuwen Princepolder, 
onder  behoorlijk toezicht, boringen te doen plaats 
hebben om te onderzoeken of daar  een ptise d'eau te 
vestigen is. 

Na toelichting van het voorstel verklaarde een der 
medeleden met het denkbeeld in te stemmen, daar  het 
hem wenschelijk voorkwam de noodige proeven te 
nemen, alvorens tot het maken der  werken tot verbetering 
over  te gaan. n den verderen loop der  discussie werd 
erop gewezen dat twee geraadpleegde deskundigen de 
meening waren toegedaan, tlat bezinking-reservoirs ver-
betering zullen aanbrengen en dat met spoed moet worden 
gehandeld, reden waarom het voorstel van het Gemeente-
bestuur  aanbeveling vertliende. Enkele leden bewogen zich 
op een ander  terrein en maakten van de gelegenheid gebruik 
om het werk van den heer  Stang op minder  vleiende wijze 
te bespreken, al moest erkend worden dat genoemde-
ingenieur  steeds betoogd had dat bezinkings-reservoirs 
bij  eene waterleiding moesten worden aangelegd en 
daarvan alleen afgeweken was om kosten te besparen. 

Ten slotte werd het eerste deel van het drieledig 
voorstel met 12 tegen 3 en werden de beide andere 
deelen met algemeene stemmen aangenomen. 

E V( N 

voor  tie uitvoering en het onderhoud van werken onder 
beheer  van het t van Waterstaat, l 
en Nijverheid. 

e r  van Waterstaat, l en Nijverheid 
heeft den 3d«n September  jl . nieuwe administratieve 
voorschriften vastgesteld voor  de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder  beheer  van zijn departe-
ment, met bepaling, dat deze voorschriften, te rekenen 
van 1 November  a. s., in de bestekken en contracten 
voor  de uitvoering van werken cn levering zullen worden 
opgenomen en dat met dien datum de §S 432 en 433, 
benevens de derde en de vierde afdceling der  voorschriften, 
vastgesteld bij  beschikking 12 Sept. 1882, n". 6, zijn 
ingetrokken. 

e belangrijkste wijziging heeft de paragraaf, hande-
lende over  geschillen, ondergaan; $ 475 der  thans vigee-
rende algemeene voorschriften luidt als volgt: 

Geschillen, Wanneer  tusschen tie ingenieurs, of bij 
hunne afwezigheid, tusschen de opzichters en de aan-
nemers eenig verschil omtrent het werk ontstaat, ver-
blijf t de uitlegging daarvan aan de , waarnaar 
de aannemers zich moeten gedragen, behoudens nader 
beroep op den . 

 )e aannemer is intusschen gehouden het werk voort 
te zetten. Bij  niet-vokloening hieraan kan tie directie 
.§ 467 toepassen. 

e bepalingen , die daarvoor  met ingang van 1 Novem-
ber e. k. in plaats treden en als § 50 tot 52 in de-

administratieve bepalingen voorkomen, zijn geredigeerd 
als volgt: 

§ 50. Geschillen. Wanneer  tusschen de aannemers en 
de ingenieurs of bij  afwezigheid van dezen, tusschen 
eerstgenoemden en de opzichters verschil omtrent het 
werk, het bestek, de overeenkomst of deze Algemeene 
\ oorschriften ontstaat, verblijf t de uitlegging daarvan 
aan de , waarnaar  de aannemers zich moeten 
gedragen, behoudens beroep op den . 

Evenwel heeft tie aannemer in geval van geschil over 
den aard van het werk, de aansprakelijkheid voor 
schade, het recht op betaling en de omstandigheden, onaf-
hankelijk van den wil des aannemers, wanneer  hij  geen 
genoegen neemt met de door  den r dienaangaande 
genomen beslissing, het recht, mits binnen veertien dagen 
na die beslissing daarvan gebruik makende, te vorderen, 
 dat het advies van eene commissie van deskundigen 
 worde ingewonnen, te benoemen op de wijze, bij  de 

! volgende paragraaf omschreven. 
t advies van die deskundigen zal voor  het n 

den aannemer bindend zijn. 
e aannemer is in elk geval gehouden het werk 

inmiddels voort te zetten, bij  gebreke waarvan daarin 
door  de e voor  zijne rekening wordt voorzien, 
behoudens de verrekening die eventueel het gevolg zal 
zijn van het bovenbedoeld advies van deskundigen. 

s 51. C omtnissie van deskundigen. c bij  de vorige pa-
ragraaf bedoelde commissie van deskundigen zal bestaan 
uit drie leden, een te benoemen door  den , een 
door  den aannemer en een door  den kantonrechter  in het 
kanton waarin het werk is gelegen. 

S 52.  der deskundigen. n het advies der  des-
kundigen wordt aangewezen welk bedrag aan kosten, 
met inbegrip van verschotten, honoraria, reis-en verblijf -
kosten is te betalen en door  wien 

r  bovenstaande bepalingen worden vele gegronde 
bezwaren tegen de bestaande Algemeene Voorschriften uit 
den weg geruimd, 't s nu te hopen dat het goede 
voorbeeld, door  den r  van Waterstaat gegeven, 
door  den n der  overige n zal worden 
gevolgd cn dat de vele corporatie-li, die de gewoonte 
hebben de Algemeene Voorschriften van den Waterstaat 
op de door  hen te besteden werken van toepassing te-
verklaren , den moed zullen hebben daarbij  de nieuwe 
administratieve bepalingen in practij k te brengen. 

. 
Op g 10 October  j . 1. hield het Genootschap 

 Studio eene algemeene vergadering tot het be-
noemen van Commissarissen. 1 )e uitslag van die samen-
komst werd met eenige spanning tegemoet gezien en 
het wekt daarom bevreemding dat geen der  plaatselijke 
dagbladen van de residentie het der  moeite heeft waardig 
geacht daarvan melding te maken (*). Voor  hen, die op 
het gebied der  kunst geene vreemdelingen zijn en het 
op prij s stellen tlat de naam van  Studio in eere 
gehouden wordt, was het eene uitgemaakte zaak dat het 
bestuur  grootendeels in andere handen moest overgaan. 

Wel-is-waar heeft in schilderkunst, bouwkunst en muziek 
in den laatsten tij d eene omwenteling plaats en doet de 
nieuwe richtin g op allerlei gebied veel van zich hooren, 
maar  daartegenover  is het niet meer  dan billij k dat zij 
zich niet bepaalt tot het afbreken van het bestaande en 
het veroordeelen van het vele goetle, dat tot heden werd 
tot stand gebracht, maar  is het noodzakelijk dat zij  zich 
een baan breekt om belangstelling bij  het publiek te 
wekken. t is ongeoorloofd aan schetteraars, die met 

(*) e namen der  benoemden komen in  VadtrtandTan heden voor. 
. 
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groote woorden en partijleuzen de massa hypnotiseeren, 
het woord te laten. n geve aan elke richting de meest 
mogelijke vrijhei d om zich te uiten, maar  het blijf t haren 
plicht door daden te toonen, wat zij  vermag en daardoor 
den eerbied van andersdenkenden te veroveren. 

Nu had zich in de afgeloopen maand Januari het geval 
voorgedaan dat het genootschap  Studio zijn zalen 
opende voor  het houden eener  tentoonstelling van schilde-
rijen iler  werkende leden; bij  afwezigheid van den Voorzitter 

. \V. g werd de plaatsing der  doeken aan eenige 
bestuursleden overgelaten en deze gingen daarbij  op 
minder  kiesehe wijze en met in het oog loopende partijdig -
heid te werk , zoodat tic schilderijen van erkende meesters 
plaats moesten maken voor  de bekende exentriciteiten 
der nieuwere raadselschool, waardoor  het luisterrij k aan-
zien aan de tentoonstelling ontnomen en bij  den kenner 
en het publiek aanleiding gegeven werd om de kunst te 
ridiculiseeren. t is niet voldoende dergelijke handelingen 
met een medelijdend schouderophalen aan te zien, want 
de goede naam van het Genootschap, en het handhaven 
van den roem der Nederlandsche schilderkunst, staan 
daarbij  op het spel. 

t belang van  Studio cn (.lat van het alge-
meen vorderde dat meerdere kunstenaars van beteekenis 
in het bestuur  zitting namen: daardoor  alleen was men 
verzekerd dat de vaan van het Genootschap hoog gehouden 
zou worden en dat de plaatsing der  schilderijen bij  vol-
gende tentoonstellingen in goede handen zou komen. 

t onverdeeld genoegen deelen wij  den uitslag der 
benoemingen mede, en wel te meer, daar  de groote 
opkomst der  werkende leden ten bewijze strekt dat de 
meerderheid er  prij s op stelt den bloei van het Genootschap 
bevorderlij k te zijn. Als commissarissen voor  de plaatsing 
der schilderijen werden tie heeren Jacob , Ph. 
Sadee en \Y. s gekozen; de heer  11. W. g 
werd als voorzitter  herbenoemd, terwij l de keuze voor 
secretaris viel op den heer  Will y , nadat de-
heer  F. . ter n gemeend had te moeten bedanken , 
en die voor  penningmeester  op den heer  W. J. ((ppenoorth. 
Nog wertlen benoemd als commissarissen voor  de kunst-
beschouwing de heeren Jan . Vrolij k en F. , 
voor  tie gezellige bijeenkomsten de heer  VV. A . van 

, voor  het ondersteuningsfonds de heer  O. 
Eerelman en voor  de teekenzaal en etsclub de heer  A . 
J. 1'. Boudewijnse. 

t volle recht kan erop gewezen worden dat het 
bestuur  gansch anders is samengesteld. 

waardoor  veel geld gespaard zou worden en waartegen 
z. i. geen bezwaar  was, daar  de groote werken zijn 
afgeloopen. 

t zal echter  moeilijk vallen een werkman te vintien, 
die aan de door  het gemeentebestuur  gestelde eischen 
voldoet en in staat is om ontwerpen met bestekken .en 
begrootingen te maken, toezicht te houden en omtrent 
verschillende zaken te rapporteeren; wellicht ligt het 
in de bedoeling van tien voorsteller  dezer  min kostbare 
regeling om tien titulari s een handje te helpen. 

t voorstel van het dagelijksch bestuur  werd met 
9 tegen 6 stemmen verworpen, en de voorzitter  beloofde 
in de volgende vergadering een nieuw voorstel ter  tafel 
te brengen. 

e Gemeenteraad van n heeft laatstleden -
derdag een vri j  onverkwikkelij k debat gevoerd naar 
aanleiding van een voorstel tot goedkeuring eener  wij-
ziging van het reglement van orde voor  de vergaderingen 
van het College van Burgemeester  en Wethouders. -
zaak kwam hierop neder, dat de wethouders het niet 
wenschelijk achtten dat de Burgemeester  voorzitter  is 
van tie vaste raadscommissiCn; bij  de gedachtenwisseling-
bleek, dat het tusschen den burgervader  en de wethouder-
niet alles couleur dc rose is, maar  ten slotte werd het 
voorstel met 15 tegen 10 stemmen aangenomen. Weldra 
zal s Burgemeester  alzoo ophouden voorzitter 
der commissie van fabrikage te zijn en de heer e 
Sturler  diens plaats innemen. 

e Gemeenteraad van Fde heeft in zijne zitting van 
8 October  j . 1. beraadslaagd over  de voorziening in de 
vacature, ontstaan doorliet overlijden van den gemeente-
opzichter  A. Gaasbeek. t dagelijksch bestuur  stelde 
eene splitsing van werkkrin g voor  en adviseerde tot de 
benoeming van een bouwkundige en van een opzichter 
over  de wegen, waarbij  eerstgenoemde eene wedde van 
/ 200 met ƒ 75 emolumenten en 5 pCt, der  verwerkte 
bouwsommen en laatstgenoemden eene wedde van f 300, 
benevens ƒ 65 emolumenten, zou worden toegekend. Nu 
moge men oppervlakkig denken dat deze regeling de-
verdienste heeft van hoogst onkostbaar  te zijn , de lan-
delijke d van e was eene andere meening toegedaan 
en de Xcder-Velinee van 12 October  geeft een vri j  uit-
voerig overzicht van de discussiën, die over  dit voorstel 
plaats vonden. Fen der  leden verklaarde namens de 
Commissie voor  tie begrooting dat er  bezwaar  bestond 
tegen het aanstellen van een architect, wijl zoo een man 
veel te duur  is en door  een ander  oog ziet dan de 
Commissie; die geachte spreker, die nog wel dokter 

, schijnt te zijn, opperde het denkbeeld 0111 een werkman 
op eene jaarwedde van 400 a 500 gulden te benoemen, 

G  ET E T F 
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Na eene tusschenpoos van enkele maanden waren 
Arti' s leden wederom opgeroepen om de belangen der 
Vereeniging te behandelen. Wegens ongesteldheid van 
tien Voorzitter  wordt deze eerste vergadering door  den 
Vice-voorzitter  geopend. 

Na lezing en goedkeuring der  notulen wenscht de-
Voorzitter  de leden A . A . , . Nooijen en 
1'. Amiabel Jr. geluk met hunne bekroningen, behaald 
op de Sporttentoonstelling, en den heer  v. d. l 
met die, verkregen op tie tentoonstelling van den boek-
handel te Amsterdam, en doet vervolgens mededeeling: 

1". van een ingekomen schrijven ter  kennisgeving 
ontvangen, dat de proeven van bekwaamheid tot het 
verkrijgen van den graad van meester  en gezel dit 
jaar  niet zullen plaats hebben, doch wel in het najaar 
van 1S93. 

2". dat de volgende aflevering van Arti' s tijdschrif t 
' spoedig zal worden rondgezonden. t vele werk, daaraan 
verbonden, en ziekte van een der  redacteuren is oorzaak 

! dat zulks nog niet is geschied. Thans zijn op genoemd 
'tijdschrif t 180 inteekenaren, zoodat, wil Art i wer-
kelij k op tien ingeslagen weg voortgaan, meerdere 
inteekenaren noodig zijn; de leden worden aange-
spoord om mede te werken dat meerdere deelneming 
verkregen wordt. r  enkele leden wordt betwijfeld 
of bedoeld tijdschrif t voldoende verspreid is in de 
verschillende plaatsen van ons land, waarop door  den 
Secretaris geantwoord wordt dat de boekhandel in de-
provinciën ermede in kennis is gebracht en dat ook 
getracht is het te colporteeren, ofschoon dit ten eene-
male ondoenlijk is gebleken. 

j  monde van den heer Nooijen wordt verslag uit-
gebracht in zake de oprichting van een leescirkel. e 
commissie, bestaande uit de heeren Bauer  en Nooijen, 
heeft zich hiertoe in contact gesteld met de ver-
eeniging t te , van welker  Secretaris 
zij  alle gewenschte inlichtingen ontving. Zij  is tot 
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de overtuiging gekomen dat het eene leemte is dat 
alhier  nog geen leescirkel bestaat, daar  deze het een-
voudigste en goedkoopste middel is om elk lid goede 
vaklectuur  en plaatwerken te doen zien. Ook wordt 
door  den heer  Nooijen nog voorgesteld eene reservekas 
op te richten. 

g wordt gedaan van het juryrappor t in 
zake de prijsvraag voor  een bewijs van lidmaatschap, 
tevens t|uitantie. door  de Vereeniging uitgeschreven. -
jur y heeft gemeend geen der  ingekomen antwoorden te 
moeten bekronen en Art i zal alzoo het nieuwe jaar 
ingaan met de oud-model quitantie. e ingekomen 
antwoorden waren aan de wanden der  zaal tentoon-
gesteld ; dit laatste was niet het geval met de antwoorden 
op de prijsvaaag, ingekomen voor  eene nieuw postzegel, 
welke nog aan het t van Binnenlandsche 
Zaken berusten, doch op eene volgende vergadering 
zullen tentoongesteld worden. 

r  den heer r  Jr. waren tentoongesteld 
eenige door  hem vervaardigde zijden weefsels, van 
welker  bewerking en vervaardiging hij  op duidelijke 
wijze eenige verklaringen gaf. Na hiervoor  den dank der 
vergadering ontvangen te hebben, deelde de heer r 
Sr. mede dat het hem aangenaam was erop te mogen 
wijzen dat zijn zoon zijne studiën gemaakt heeft op 
vaderlandschen bodem, en wel op de school te En-
schedé ; hij  hoopt terecht dat deze school rijk e vruchten 
zal mogen afwerpen. 

t tentoongestelde werk bestond o. m. uit eene in zijde 
geweven afbeelding van het sporttentoonstellingsgebouw, 
hoogst verdienstelijk als techniek, doch ondankbaar  uit 
een oogpunt van kunst, en bij  menigeen zal de vraag 
dan ook wel gerezen zijn, waarom hij , die blij k gaf zooveel 
goeds te kunnen vervaardigen in ornement, wat uit 
zijne gestyleerde bloemen bleek, zijne toevlucht ge-
nomen had tot het maken van een dergelijk weefsel,om 
zijne bekwaamheden te toonen. n de toekomst belooft 
de heer r  Jr. veel, maar  hij  dient vóór alles het 
verband te bewaren tusschen tie techniek en de kunst van 
zijn vak. Een tentoonstellingsgebouw kan op een weefsel 
bestaan als onderdeel van een geheel, maar  een weefsel 
als schilderij, dat een tentoonstellingsgebouw voorstelt, is 
wel een mode-artikel, maar geen kunstuiting van dat vak. 

r  den heer  Etnans waren ter  bezichtiging afgestaan 
een tweetal in zijne werkplaatsen vervaardigde kastjes, 
waarvan eén in Gothischen stijl , terwij l door  de zorgen 
van den heer  Van Vliet ter  bezichtiging werd gesteld een 
Japansch schaakspel, hetwelk door  zijne fraaie bewerking 
aller  waardeering wegdroeg. 

e op de Sporttentoonstelling uitgereikte diploma's 
waren ter  vergadering mede tentoongesteld. 

t blijv e buiten beschouwing hoe de vergadering 
over  de waarde van het ontwerp dacht, doch uw ver-
slaggever  meent als zijne meening gerust te mogen 
uitspreken dat indien deze diploma's een beeld gaven 
van tien stand der  kunst op tlat gebied, het er  in Neder-
land vri j  treuri g zou uitzien. 

t ontwerp stelt in hoofdzaak een Scheveningsch 
visschersmeisje voor, dat een vischnet ophoudt, en 
afbeeldingen van eene oude arreslede en dergelijke; 
dit kunnen misschien mooie onderwerpen zijn voor  een 
diploma, maar  op de wijze als zij  hier  zijn gebezigd, 
beantwoorden zij  allerminst aan de eischen die men 
tegenwoordig aan een diploma stellen mag. n de laatste 
jaren hebben zooveel betere ontwerpen op dat gebied 
hier  en elders het licht gezien dat het te betreuren is 
dat daaruit geen betere leering is getrokken. 

Ten slotte werd de vergadering op aangename wijze 
verrast door  den heer  Van Wijk , die op de meest 
pittige en gekruide wijze verslag gaf van de door  Art i 

dezen zomer gehouden excursie en den deelnemers al het 
genotene nog eens levendig voor  den geest bracht. 

Al s werkend lid der  Vereeniging werd voorgesteld, 
de heer  S. . r  Jr., terwij l als kunstlievend lid 
werd aangenomen de heer . P. Thorn Prikker  te 
's-Gravenhage en als buitenlid de heer  J. . , 
architect te Amsterdam. 

a was het officieele gedeelte der  bijeenkomst 
afgeloopen en werd de vergadering, na een gezellig uurtj e 
samenzijn der  leden , gesloten. 

G "  T F . 
 vergadering, gehouden op 12 Oct. 1892. 

e Voorzitter  deelde na opening der  vergadering 
mede, dat de herziene statuten der  Vereeniging thans 
van de e goedkeuring zijn voorzien. 

Fenige programma's van de door  de „Vereeniging 
tot bevordering der  bouwkunst", te Groningen, onlangs 
uitgeschreven prijsvraag, werden voor  de leden be-
schikbaar  gesteld. 

e heeren A . Alexander  cn V. Engels, voorgesteld 
door  de heeren . J. x en A . J. Sanders, zijn 
na ballotage als leden der  Vereeniging aangenomen. 

Tot Vice-president-penningmeester  is gekozen tie heer 
A . W. van , tot r tl-Secretaris de heer  J. T . 
Wouters en tot 2,1v-Secretaris de heer  P. C. de . 

t uitzondering van den heer  J. T. Wouters, die de 
aanvaarding zijner  functie nog in beraad wenscht te 
houden, werden deze benoeming*  n aangenomen. 

e heeren J. 1'. J. , J. Brouwer  en A . J. 
Sanders werden vervolgens tot leden der  Vragencom-
missie gekozen, terwij l de heer  C. . Stal de functie 
van lokaalcommissaris aanvaardde. 

Nadat de rekening en verantwoording door  den-
Penningmeester  waren uitgebracht, en de begrooting 
voor  het jaar  1S92 1S93 door  de Vergadering was 
vastgesteld , werd tot onderwerp voor  de s t e prijsvraag 
gekozen het ontwerp van eene

Voorloopig werd hierbij  nog bepaald, dat Je mede-
werking aan deze prijsvraag alleen voor  leden der 
Vereeniging zal worden opengesteld, en dat de , t e 

prij s zal bestaan uit het diploma der  Vereeniging met 
eene belooning van f60.—, terwij l voor  den 2 i e a prij s 
zal worden uitgeloofd het diploma der  Vereeniging. 

e vaststelling van het programma /.al in tie No-
vember-vergadering plaats hebben. 

r  den heer  F.  Ehnle was het plaatwerk „Fmst 
Wasmuth's netie "  ter  kunstbeschouwing 
aangeboden. 

 F B F . 
— n weet, tlat e schilders te ) het voorbeeld tier  -schilders 

te Parijs gevolgd hebben en. naar  aanleiding van de tento.instellingen, 
overhoop liggen. Allerlui plannen zijn gemaakt, telkens zijn nieuwe onder-
handelingen aangeknoopt, om de oneenigheid te doen ophouden. Zoo is 
er  voorgesteld het glacés paleis te splitsen en dus voortaan twee tentoon-
stellingen tegelijk te houden, of wel eene tentoonstelling maar  met twee 
hangcummissies en twee jury's. Verder  is het denkbeeld geopperd, de 
tentoonstelling de eene maal door  dc Genossen$<kqftt de andere door  den 
h'üustl, itetiin (Sezessionisten) te doen houden. c regeering, die over  het 
gebruik van het gebouw te beschikken heeft, doet wat zij  kan om aan de 
tweespalt een einde te maken. Tot nu werden de tentoonstellingen onder-
nomen door  tic  Genossetischaft, onder  bescherming van den 
prins-regent cn under  .steun van de regeer  ing. t er  geen einde aan 
de moeilijkheden — welke voor  een deel uit persoonlijken naijver  voort-
spruiten — dan zal, zegt men, dc regeermg zelve misschien in '93 tie 
tentoonstelling ondernemen, ten einde te vermijden dat de „Sezessionisten" 
naar n verhuizen. C est tont com me <//<; nous. 

E . 
. t heeft ons met verbazing en bezorgdheid vervuld, 

zegt  Spectator, te zien, dat er  voor  de voltooiing van het m 
nog meer  dan twee ton aan de Stalen-tleneraal gevraagd zullen worden 
en daaronder  bijkans een ton voor  zuiver  decoratieve doeleinden. Wat 
zullen wij  daarvoor  cn in tie eerste plaats voor  tie vijf-en-veertig duizend 
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gulden, die voor  .monumentaal schilderwerk in de groote eerezaal besteed 
moeten worden, krijgen? Nog wat e kunst van „Professor" 
Sturni, zoo onhollandscn mogelijk (men zie slechts zijn fameus tcgi'1-
scnilderstuk.  de Staalmeesters schilderende, aan de achterzijde 
van het gebouw) en voorts wal ornementen en verguldwerk? t ware 
werkelijk beter, de muurvlak ten dier  „salie des pas perdus"  te behangen i 
met eenige groote decoratieve doeken, waardoor  men tevens in de andere 
/alen het gebrek aan ruimte verhelpt. t geld ware dan te leesteden : 
voor  een wezenlijk kunstwerk. Voor  minder  dan genoemde gulden ' 
had men voor  eeniye maanden nog dien heerlijken , 
it]) 't oogenblik in bruikleen in *t , kunnen machtig worden, i 
Thans is dit meesterstuk denkelijk voorgoed voor  ons vaderland verloren j 
eu voor  het dubbele bedrag niet meer te verkrijgen. e de r  zich 
nog eens bedenken, eer  zij  zulk een bedrag toestaat, om daarmee de 
sommen ie vergrooten, die reeds aan onnoodige, ja schadelijke versierselen 1 

iu het m besteed werden. 

. e Gemeenteraad heeft een beslissing genomen op het ver- j 
zoek van de heeren Baron *>  Sloet van d c. s., om ondersteuning 
voor  den aanleg van een stoomtramweg van Zwolle naar  Blokzijl . e d 
besloot de betaling van eeu deel der  rente van het kapitaal, voor  aanleg 
benoodigd, te waarborgen en wel tot een bedrag voor  voor  een 
tijdvak van  jaar, onder  voorwaarde, dat de weg uiterlij k in  tot 
stand kome. 

. j  den Gemeenteraad is ingekomen een voorstel van den 
heer  Gualtherie van Weezei tot het maken van een tunnel ot brug bij  den 
overweg aan het station van den . . spoorweg. 

. j  den Gemeenteraad van a is een missive ingekomen van 
den r  van financiën omtrent den aanleg van een park op geslechte 
vestinggninden buiten de voormalige (iinnekenpoort, met daarbij  gevoegde 
teekeningen. e r is bereid het park, volgens bij  de missive ge-
voegde teekeningen aan te leggen voor  rekening van den , onder 
voorwaarde, dat de gemeente voor  hare rekening neme het onderhoud 
zoowel der  wegen als der  vijvers en zich verbindt in het park geen andere : 

gebouwen te plaatsen dan kleine getimmerten als muziektent enz. e 
r  is van plan nog vóór  den winter  met den aanleg te doen aanvangen. 

. e tentoonstelling van gastoestellen is geopend met een rede
van den heer  <". van der  Post, voorzitter  van het comité, waarop de 
voorzitter  der  Vereeniging van gas fabrikanten) de heer  J, A, Francois, 
ten woord van dank uitsprak. Ook de burgemeester, . van Bergen -
doorn, bedankte daarop eveneens het comité voor  hetgeen het had verricht 
en sprak den wensch uit, dal eeu ruim bezoek aan de tentoonstelling 
mocht ten deel vallen. 

van diverse toestellen, gouden med. firma 

van kooktpestellen, gouden med. Joh. Wrighl 

e opening was alleen toegankelijk voor  genoodigden en houders van 
abonnementskaarten, zoodat geen buitengewone drukte heerschte, maar  de 
aanwezigen alles op gemakkelijke wijze konden in oogenschouu nemer. 

l>e totaal-indruk was gunstig, hoewel er  nog vrij  wat te doen blijft , 
eer  de tentoonstelling gereed i>. 

Naar  aanleiding van het rapport der  jury, heeft het comité de volgende 
bekroningen toegewezen: 

. Volledigste inzending 
Witstijn , . 

. Volledigste inzendin 
\ Co., Birmingham. 

. Volledigste inzending van gastoestellen voor  industrieel en hui— 
lioudclijk gebruik, gouden med. . . 's-t iravenhage. 

. Volledigste inzending van gashaarden en kachel-, gouden med. 
John Wright &  Co., . 

V. Volledigste inzending verlichtingtoesttllen, gouden med. William 
Sugg &  Co., . 

. Volledigste in/ending gaskookfornuizen, gouden med. e & 
[Zn., leiden; zilveren med. . \V. van , Schagen, en Joh. Wright 
tV Co., Birmingham. 

. Gaskachels en haarden, gouden med. c &  Co., Arnhem, en 
William Sugg &  Co., ; zilveren med. Gebr. Boudewijnse, -
burg, en bronzen med. Witstijn . . 

. Verlichtingstoestellen, gouden med. William Sugg & Co., , 
g . te n en < ias-Apparat and 

Gusswerk te ; zilv. med. Joh. e \- Zn., , en , 
Arnhem; bronzen med. iirma Witstijn , . 

1\. Gasmotoren, gouden med. aan <.. Barger, u te 
's-Gravenhage, voor  systeem Crossley-Otto en Gebr, g te ; 
zilveren med. aan Peck en  te Amsterdam. 

X. Geen bekroning. 
. Badkachels, gouden med. Th. A. v. Berkel Gouda, g geyser; 

zilveren med., tinna Witstijn , , cn Aug. van Oppen, . 
. Toestellen (niet behoorende onder  vermelde groepen welke een 

bijzondere onderscheiding waard zijn), gouden med. George Wilson, 
's-Gravenhage; zilveren med. . Jonker  &  Zonen, Gouda. 

. n heer  Bauer  van Groningen is het maken van de 
kanalisatie van Westerwolde opgedragen: binnenkort zal met'let 
gen worden begonnen. 

t . e Gemeenteraad verleende in zijne zitting van  dezer 
aan . . Geveke c s. vergunning lot den aanleg en de exploitatie eener 
trambaan van den k langs den Vaart weg tot de g 
en langs het Susannapark. 

. 
— Bij  beschikking van den r van 

Waterstaat zijn bij  den t bevorderd 
tot opzichter  ie kl. J. B. Groenen, thans  kl.; 
tot opzichter  kl J. A. Jelgersma, thans
kb, en tot opzichter  kl. A. . thans  kl. 

— Bij  beschikking van den r van 
Waterstaat is benoemd tot opzichter  van den 

t der  k!,, A. A. Benders en met 
ingang van l Jan. a. s. A. Xieuwland. 

— n Ned.  hebben de volgende mutatiën 
plaatsgehad : 

Bij  den waterstaat en 's lands burgerlijk e 
openbare werken: 

benoemd: tot ingenieur ie kl. de ambt. op 
non-act. A. , laatst die betrekking 
bekleed hebbende; tot opzichter  kl., de ambt. 
op non-act. A. 1 ïrecvuorl, laatst die betrekking 
bekleed hebbende; tot opz.  kl., de ambt. op 
non-act. Ch. J. < , laatst die betrekking 
bekleed hebbende. 

vvtrgcf'laatst':  van de hoofdplaats Semarang 
naar  de afdeeling < irohugan iresidenlie Semarang;, 
de opz.  kl ( . Swaneveld; van de res. -
via naar  de res. , de opz. e kl.  J. tie 

; van de res. Cheribon naar  de res. -
bang, de opz. je kl.  . . A. Beraud; van de 
res. n naar  de res. Cheri-
bon, de op/..  kl.  la Fontaine; van de res. 
Batavia naar  de res. , de 
opz.  kl. W.  Berkbemer  Jr., van de res. Soe-
rabaja naar de res. Semarang, de ingenieur
kl. 1 . J. van »)j»pen ; \an den nlgeineeiien naar 
den gewestelijken dienst in de residentie , 
de opz.  kl. . Toxopeus. 

toegevoegd', aan den chel der irrigatie-afdeeling 
Serang, standplaats , de benoemde opz. 
je kl. Ch. J. ; aan den chef der je 
waterstaat.s-afd., de ing.  kl. J. Wilke en de 
opzichters  kl. J. (.'. van n en C. . 
F. van , en de opz. je kl. . . 
 forming; aan den chef der  waterstaats-afd. 
de ingenieur je kl. F. Th. Engel; aan den 
chef iler  hrigatie-afd. Brantas, standpl. g 
(Pasoeroean), de ing,  kl. (i.  P. . de 
Pelser  Berensburg en met standpl. g 
(Soerabaja), de opz.  kl. (ï. . 

geplaatst: in tie res. Bantam, de ben. opz.
kl. A. Bicevoort; bij  de dir., de ben. ing. ie k!. 
A. 1'. ; in de res. Semarang, de ben. 
arch.  kl. E. . 

Bij  de Staatsspoorwegen op Java: in commissie 
gezonden naar de , de tijd. ing. der 
ze kl. J. W. Post; 

focgei-oegd: aan den tijdel. ing. J. W. Post 
voornoemd, de opz. der  kl. . ; 

betast: met het beheer  der spoorwegopname 
, de tijdel. ing.  kl. J. Amlrê 

de a i'orte. 
— < >p de driejaarlijksche tentoonstelling te 

Amsterdam zijn gouden medailles toegekend aan 
'le schilders: N. Bastert voor  zijn geheele in-
zeilt ling , Jules Breton voor e pardon de 

, G. ilenkes voor  zijn . 
J. S. A. r  voor  zijn geheele inzending, Jac. 
van y voor  zijn "  en aan den beeld-
houwer johan r voor  zijn geheele inzending. 

e jurv was samengesteld uit de heeren : prol" . 
Aug. Allebe, Jos. i |. , W. , 
J. . , J. W. g en J. J. v: d. 
Sande , de vier  eerstgenoemde dooi-
de inzenders zeiven gekozen, dc* drie overigen 
door  li. en W. aangewezen. 

— e Groothertog van Saksen-Weiinar  heeft 
aan de heeren Ch. n en P. A. Schipperus 
de medaille vereerd, die hij  ter  herinnering van 
de gouden bruiloft heeft doen slaan. Aan de 
medaille is een oorkonde toegevoegd. 

— e heer j . Terpstra te r is tot 
] Januari  benoemd tot buitengewoon op-
zichter  bij  het maken van de fundeering van hel 
te bouwen stoomgemaal te Schcllhikwoude. 

— Aan den heer  G. Wind Cz. is op zijn verzoek 
een eervol ontslag verleend als buitengewoon 
opzichter  bij  de sluis- en havenwerken te . 

— e heeren 1'. Versteeg en . A. van der 
Straaten zijn tot i  gecontinueerd als 
buitengewóón-opzichters bij  het aanbrengen van 
voorzieningen aan de beteugeling der -
waardenscne overlaten. 

— Als buitengewoon opzichter  bij  hel onder-
houd der  zeewerken in d is tot 
 Januari  gecontinueerd de heer  S. Zwaan 

te . 

—  >e lieer  J. Schipper  voor  den tijd van vier 
maanden benoemd tot buitengewoon opzichter  bij 
het maken van een stalen reserve-stoom pont ten 
behoeve van het veer te . 

— Bij  de werken tot voltooiing van den spoor-
weg naar  den k van d zijn tot i 

 als buitengewóón-opzichters gecontinueerd 
de heeren G. |. Bos ma, A de Groot,\. Gever-
ding en A. van Zeijl. 

— Tot 1 eeraar  in de stoomwerktuigkunde aan 
de Zeevaartschool tc l is benoemd de heer 
P, Verschoor, leeraar  aan de Zeevaartschool te 
Schiermonnikoog. 

— Te r is benoemd tot leeraar  in het 
werktuigkundig teekenen aan de burgeravond-
school de heer  Toe Water  te Zwolle. 

— < hider  nadere goedkeuring van den 
r  van Binnenlandsche Zaken zijn aan de 

Ambachtsschool te n benoemd: dc heeren 
W. Fonteijn aldaar  als leeraar  in hel lijnteekenen, 
J. G. de r te Amsterdam als onderwijze*-

in het machiue-bankwerken en teekenen, en W. 
C. r te n als onderwijzer  in liet 
timmeren en ad>Utent in het lijnteekenen. 

— Tot adspirant-hoofdopzichter  bij  de . 
, afdeel ing Apeldoorn—Salzbergen, 

is benoemd de heer  F. , opzichter  der 
locaalspoorwegen te Apeldoorn, terwijl in diens 
plaats, eveneens met den titel van adspirant-ori-
zichter, voor den locaalspoorwcg incl. Geld.-
()vei ijselsche locaal-poorwegen, benoemd is de 
heer  T. . . 

— Tot directeur  der turfstrooisclfabriek van d< 
tinna W. A. Scholten, van Groningen, te Nieuw-

,  benoemd de heer g le 
W ildervank. 

— Tot chef-machinist bij  de Stoomvaart-maat-
schappij  „Zeeland ' is benoemd de heer .
Brakeina. 

— Tot directeur  der  coöperatieve stoomzuivel 
fabriek e Broederschap", te Oudebiltzijl, is 
benoemd de heer . . Veeman, volonitair  aan 
de stoom/uivel fabriek te Stiens. 

— e heer . den Baars is tot gemeente-
architect te Charlois benoemd. 
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E A J . » 

, 
op de lutein Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
i (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 

. 
Aan '1e e straat en 

n 't<; e Poort te Wem-
ion zijn verschillende

 T B . Adres bij  den 
heer  VAN' Ï  aldaar. 

j tot Exploitatie van 
ten. 

U|i Olntdaa den t** 1™ Otdmhmr 1898, dei 
namiddag, tin tan lokale tiji),aan bet Centraal-
ijureait der j  tut Exploitatie van Stuats-
tpoorwegen bij  de e n te , van: 

BESTE  No. 58a. 
t maken van eentochtpoitaalondet 
de e van het hoofdgebouw 
te . 

g /1470.—. 
c besteding ge«hiedt volgens S 88 vau het 

bestek. 
ll n bestek liït van den 11""  OetoWr ó ter 

lezing aau liet ('eutraalbureau bij  de e n 
en aan liet bureau vau den r r  1'. G. 
11. A. SASSEN te yijinegen en is op franco aan-
vraag 'per brief) aau genoemd t'eutraalbureau t 
van Weg eu Werken) te bekomen, tegen betaling 
vau r'0~.50. 

n worden gegeven aau liet. Centraal 
bureau (Uièn-t vau Weg cu Werken) eu door  den 

r  voornoemd. 
Aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 

:*» October , ten 10'/» uur voormiddag (Wat 
 tijd). 

, deu 8, : ™ October  18U2. 

tot Exploitatie van 
. 

Op Utnidag den t" :" s 
namiddags ten *  ure ilotal'tijd).  aan bet Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie van Staats-
spooiwtïeu bij  de e n te Utrecht,

BESTE  BQ. 

E N 
. 

e be»tedini; geschiedt volgens art. 15 van het 
bestek. 

t bestek liït van den li 1"'  October  1S92 ter 
lezing aau het  eutraalbureau bij  de e n 
en aan het Bureau ven den r r 

. B. BEt'N'kE te Utrecht, en is op franco aan-
vraag (per brief) aan genoemd Ceutraalburcaii t 
vim Weg cn Werken) te bekomen, tegen bctuling 
van /'O.SO. 

n worden gegeven aau het ('eutraal-
bureau t van Weg en Werken) eu door  den 
Sect ie  ngenieur  voornoemd. 

, den 10'"  October  1892. 

e n -
maatschappij. 

up Utaandaij den :i l Otdmhrr 2 
des uainiddiiïs len 1  uur  'Greemcichtijd) zal 
iu het Centraal l'ersoueustation 'e
iu liet lokaal naast de wacht k er  8e klasse (ingang 
vestibule' wonlen aanbesteed : 

Volgens bestek No. 537 : 
t maken van eene
op den weg naa de s 
op t . 

g ) 1700. 
t bestek is ad  verkrijgbaar  aan bet 

Centraal Administratiegebouw der j  aan 
het k tc , bij  deu Portier, of 
op franco aanvraag met toezcudiug van hel bedrag i 
aau het bureau Weg eu Werken, r  15-1. 

e tijd van aanwijzing is in hel bestek vernield. , 
e Administrateur . 

e n -
maatschappij. 

Wegen»  wordt in eeu der  groote 
gemeenten van  ten verkoop aau geboden: 

eene in volle f tijnde, goed be-
klante . 
Gegadigden gelieven zich voor  inlichtingen franco 

aau tc melden ouder  letters C. . aan het bureau 
van dit blad. 

. VA N , 
S te

, Plaat-, Band-, - en T . 
Steeds voorhanden 

Balk n verschillendeprofielen en lengten 
Vijle n eu gegoten Staal uit de fabriek. 

van Gebr.  &  Co. te Weena, alsmede 

lip Uaandan den :iln Orlobrr
des namiddags ten l'/j  uur  zal 
iu hei Centraal Fenonenstatiou te Amsterdam in 
het lokaal uaast de wachtkamer 'te klasse (ingang 
Vestibule) worden aanbesteed : 

Volgens bestek No. 52S : 
t maken van eene g aan 

het t 
. 

g ; 23500. 
t bestek is ad / 0 per  exemplaar  ver-

krijgbaar  aau het Centraal Administratiegebouw der 
j  uau bet k te , 

bij  den Portier, ol'  op franco aanvraag niet toe-
zending vau het bedrag aan het Bureau Weg eu 
Werken, r  15-1. 

e tijd van aanwijzing ia in liet bestek i> vermeld. 
e Administrateur . 

S , . 
Opgericht 1856. 

Eeredipl.nia Amsterdam . 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegokt ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verst rekt rloor  den Generaal-Agent 
voor  Sederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 

, 
f raphi© 

e onderzeteekende vestigt de aandacht op sïjn 
inrichtin g vour  Pbotollt hographle. bijzonder 

geschikt roor  de reproductie it o . Teeke-
n in pen euz. van . Architeeteu er. -
digeu; op die voor m c voor  de 
reproductie van l'hii i i i en , ook ran 
T e e k e n i u g «n vour k werken enz. ten dienste var; 

. Uitgevers eu op zijne j  po-inrirtili i i g 
voor . , alles tot de niiuste prijzen. 

Prospectusseu niet proeveu van bewerking, wor-
'len op franco aam race gratis toecezondeo. 

O . J . . 

e Fabriek vu 

, 
-

voor , A r c h l t e c t e » , 

, Teekeoaars, earn. 

d n . 

 van Staal of van l worden siuds O onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

m ,
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Plantaardige vloeistof voer  liet behoud van 

N E op de G te E 1890. 
Hrhrrrrterrit n  en het

l Fabrikaat is aangenomen en aanbevolen door  de n E &  <;0„ 
tc  voor c (niontplofl)are stoomketels, systeem i E ', de Naamlooss Van-
nootschap ( , Being, de T t. iwijt, dc l'arijscli c j 
voor E T eu . s Victor , talrijk e 

- cn , N cn , 
, , velschillende , enz. enz. euz. 

Ui l vooi-lielieeilmiildel is liet eenige (cilelij k iif'diieiiil e ter  voorkoming van krtel -
atren /.inter  eenige nuitceligc invloed ui l le oeleill'i l wp ile stoomketel*  en appeudairi's. f'irculai r erkr 0111 t u nadere iulielitingei 

T 3 6 4. . 

B. . - Arnhem. 
r  van Z. . den . 

k  en  ran
 t: H  H

 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

' ; 1ST9. 
. , lilllEF - en , enz. enz. 

. - en . , eni. eni. 

. m mm 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds, Separatiemiiren. Ventilatiekokers. 

Fluaten
verharding rmrduurmamtng vut  en Xandëleen, 
Cementëteen, 0mtpë en/. 

G «Sc . Amsterdam, 
s e 14. 

, Chemisch k van . 
Bepaling der  brerkkruelit . weerstand tegen doorlmiging  cn Htaafymer, , enz. 

n leze de waardrereiule artikels over  dit loodwit in het v d. hag" 1 d.d. 81 Jan. ; 
in de „Huis-  en beccratieschitder" d.d. i 18s7; iu de  il.d 11 eu 25 Juni 1887 ; 
in de „-Schilder"  d.d. 1 i 188i); in de „Opmerker" d.d. 18 Juli iss'.i 12 Juli ; iu de 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr  1890 eu iu het  „Boutckundig Weekhlad' d.d. 5 c l 

is  en
 dun  ander 

 bekroond door
 Tentoonstelling van decoratieve schilder-

kunst, Arnhem ; attesten vau
 uit alle oorden vau ons land en 

diiurhuitcu ,  op aanvraag
wordt door  lal vau

 cn  iu 
 bestekken

wordt, tot
 cn  anders 

afgeleverd dan in vaten voorzien van zegel 
 eu  welke allen wet-

tig zijn
wordt steeds op de Strengste  geleverd; 

desvcrlaugd niet certilicaat vau oorsprolijc. 

t 402. 
. 

T > — Tetcf i \u. 5»:!. 
Werkplaatsen en n : 

Omvat-
Fabrikant van marmer-, mozaïek-, terrazzo, 

en granito vloeren, en vun alle wiorteii 
c e x » e n t - u i t v o e r i n g e n. . 

onder  pi m ut ie : vloeren, gewelven, enz. 
Brandvrij e construction, 

volgent ik*  .\v.-teiiien Z eu
(cement-ijzerwerken): voord eel ril : lage -

, gering gewield, wnterdiehtheid, 
geen . — e werken 
reeds uitgevoerd, o.  vor.r  de nieuwe gehouwen 
der  VA N  l'aeaofabriekei, te U'eesp en 
de - en Un !i'abriek „t'eres"  te Amsterdam. 

Ter drnkkeri j  der  Vennootschap „1 let Vaderland" 

E G N°. 43. , 22 October  1892. 

r  F. W. VAX T JGz. 
Adres vnor e en Administratie van liet Weekblad en advertentie1!. : 

lïureau van  Opmerker, Van Speijkslaaat  's-Zfage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia T. , 
. E JON(Ï  en PAU  J. E JONT. . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en]al, wat de Administratie van liet Genootschap betreft, aan den 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  3 maanden of wel, bij  v« ruitbeialing en 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voorliet buitenland en Xederlandsch-

"  (de landen der  Popunie) f  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een be wij  sno mm er, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

, bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te bekomen aan het u van  Of merker te 
's-f/a^e en bij  den t . <i.  CZN. , boek-
handelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

t concept voor  de wetsherzinning ligt voor  de leden 
te  inzage in het Genootschapslokaal. 

Namens li e t Bestuur: 

'-Secrctaiis 

C. \V. . 

A ET . 
975''  19 October 1892. 

e Voorzitter , de heer  J. , opent de ver-
gadering, waarna de notulen der  vorige bijeenkomst 
worden voorgelezen en goedgekeurd. a deelde de 
Voorzitter  mede, dat de commissie met de wetsherziening 
gereed is en dat dc concept-wet gedurende 14 dagen 
voo  de leden ter  lezing zal liggen. Verder stelt de 
Voorzitter  voor, na afloop van dien termijn , eene buitenge-
wone vergadering te houden, ten einde de nieuwe wet 
tn behandeling te nemen. 

Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven 
van „d e Nederlandsche vereeniging tot voorkoming van 
ongelukken in fabrieken en werkplaatsen", waarin het 
Bestuur  wordt uitgenoodigd eene vergadering bij  te-
wonen, ten einde te overleggen of langs den weg van 
een congres of langs een anderen het beoogde doel 
te bereiken is en of daarvoor  de vereischte medewerking 
te verkrijgen zal zijn. Er  werd bepaald, dat de Voor-
zitter  het Bestuur  in genoemde bijeenkomst zal vertegen-
woordigen. 

Al s gewoon lid werd daarop geballoteerd het buitenlid, 
de heer . de Bazel , en met algemeene stemmen als 
Zoodanig aangenomen. 

Aan de orde was nu de bijdrage van den heer  J. A 
van der  Sluijs Veer, getiteld: „Uresden en . 

Spreker  zeide, dat; hoewel hij  het zich tot plicht 
rekende eene verhandeling te geven over  constructie, 
hij  ditmaal de verzoeking niet kon weerstaan eene 
beschrijving te geven der  steden n en , 
dezen zomer door  hem bezocht. Na eenige geestige 
woorden over  het reizen met zijne genoegens en onge-
makken, herdenkt spreker  in het kort Saksen, dat gelukkige 
land, 

weer  in de bergen kan toeven, en geeft vervolgens 
eene breedvoerige beschrijving van . Spr. gaat 
de geschiedenis van deze stad na, hoe zij  is ontstaan en 
zich ontwikkeld heeft uit een dorp tot de tweede stad 
van Saksen. e ontwikkeling heeft zij  grootendeels te 
danken aan de jaarmarkten, die haar  tot het middelpunt 
maakten van den n boekhandel. a geeft 
spr. eene nauwkeurige beschrijving van de voornaamste 
pleinen en gebouwen, als: de Augustusplatz met hare 
fontein; het museum, theater  en post kantoor, allen aan 
dit plein gelegen; het oude , thans als 
handelshuis gebruikt, het s met zijn interes-
santen aanblik oj) de marktplaats, de nieuwe Petrus-
kerk in vroeg-Gothischen stijl met haar  80 . hoogen 
toren Ook wordt door  spr. behandelt! het nieuw aan-
gelegde gedeelte der  stad, de componistenwijk ge-
naamd, met het in klassieken stijl opgetrokken concert-
gebouw, het conservatoire en de academie. t tweede 
gedeelte der  bijdrage was aan , de hoofdstad 
van Saksen, gewijd. Na hare geschiedenis nagegaan 
en gewezen te hebben op de groote sommen, die 
deze stad jaarlijk s voor  kunst over  heeft, geeft spr. 
eene beschrijving van het museum „Griin e Gewelbe" 
en gaat zaal voor  zaal al de daar  verzamelde schatten 
van juweelen en edelgesteenten na. Ook het museum, 
gesticht ter  eere van g Johan, met zijne kostbare en 
prachtige verzamelingen van porselein, wordt besproken. 

n vindt daar  Chineesch porselein, het bruine Sak-
sisch en het Sèvres-porselein, , Zweedsch, zelfs 
het zeldzame Spaansch porselein. Na nog het koninklijk -
hoftheater  niet zijn schoonen foyer  en hoofdtrap, een 
ontwerp van Semper, beschreven te hebben, eindigt 
spr. zijne bijdrage met te wijzen op het natuurschoon 
dat de omstreken van n opleveren, den Sak-
sischen Schweiz met verrukkelijk e vergezichten en schrille 
afgronden. 

e Voorzitter  dankte den heer  V. d. Sluijs Veer  voor 
zijne doorwrochte studie en de daarbij  gevoegde kunst-
beschouwing en verzocht hem zijne lezing te willen 
afstaan voor  het weekblad, waartoe de heer  V. d. Sluijs 
Veer  gaarne bereid is. : 

e kunstbeschouwing, die door  den heer  J. waar  men bij  slecht weer  in de stad en bij  mooi 

e l i odai'tic van a et Amiciti a stelt zich alleen k n inhoud van stokken, t met de ini 
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ten beste werd gegeven, bestond uit een uitgebreide 
collectie photographieën van het Theatre Flaniand te 
Brussel, door  Jean Baes, die met veel belangstelling 
werden bezichtigd. 

e vraagbus bevatte de volgende vraag: „To t de 
buitenpleisterwerken behooren het maken van al de aan 
te geven banden , sluitsteenen, lijsten , plint , enz. aan 
den voorgevel. t alles te maken van pordand-cement. 

: 11 consoles. 
6 
4 
1 pinakel. 

n men nu verlangen dat al deze werken in kleur 
van kunstzandsteen bewerkt worden, of kan men voor 
portland-cementwerken ook kunstzandsteen verstaan?" 

Naar  aanleiding hiervan ontstond eenige discussie, die 
een verschil van opvatting aantoonde aangaande de juiste 
beantwoording; daarom wordt den steller  dezer  vraag 
verzocht haar  nader  toe te lichten en aan te geven welke 
soort van kunstzandsteen bedoeld wordt. 

Nadat de Voorzitter  den kunstgever  van dezen avond 
den dank der  Vergadering had overgebracht, en nadat 
nog als gewoon lid was voorgesteld de heer  G. . 
Adema, door  dc heeren . s en . Wallen-
kamp, werd de bijeenkomst, niets meer  aan de orde 
zijnde, gesloten. 

(A. et A.) 
T A . 

r  het bestuur  der  internationale sport-, visscherij-
en paardentcntoonstelling te Scheveningen zijn dezer 
dagen de diploma's aan de bekroonde inzenders uitge-
reikt en prijke n deze hier  en daar  in de etalagekasten. 
Ze zijn hierdoor  aan de publieke opinie prijsgegeven 
en reeds zagen we in sommige bladen het diploma 
beoordeeld, maar tevens veroordeeld. 

Ook wij  kunnen er  heel weinig gunstigs van zeggen. 
We hebben in den laatsten tij d zooveel vorderingen op 
het gebied der  decoratieve kunst mogen waarnemen, 
dat eene verschijning als de bovenbedoelde een zon-
derlingen indruk maakt; met weemoed moet het worden 
aangezien en het wekt medelijden op met de treurige 
gesteldheid van den goeden smaak der  lieden, die het 
stuk deden ontstaan. Wel is waar, is van de tentoon-
stelling in 't algemeen geen veredelenden invloed kunnen 
uitgaan en werd zelfs meermalen het kunstgevoel hoogst 
onaangenaam getroffen, maar alles wat in den afgeloopen 
zomer vertoond werd, was slechts van tijdelijke n aard 
en liet onkruid zal, uitgeroeid zijnde, spoedig geheel 
vergeten zijn. Van anderen aard is echter  het diploma; 
dit blijft , het wordt over  het geheele land verspreid en 
tentoongesteld en gaat ook naar  het buitenland om 
getuigenis af te leggen van den armzaligen staat van den 
kunstzin bij  de llaagsche edellieden, die er  hun naam 
aan leenden. 

e plaat geeft een plastische voorstelling van nagenoeg 
alles wat op sport- en visscherijgebied betrekking heeft. 

e wijze, waarop dit is geschied, is al zeer  banaal. Een 
reusachtig vischnet dient als bekroning en ook om den 
titel te dragen; in grillig e wanorde is de lettermassa 
over  de draperie verspreid. Aan de eene zijde wordt 
het net opgehouden door  een kinderfiguurtje , een vis-
schersmeisje, waardoor  de symboliseering der  visscherij 
gecompleteerd wordt en aan de andere zijde is het net 
als draperie langs eene schilderij, die als souvenir  aan 
de afdeeling schoone sportkunst zal zijn aangebracht. 

s de onderzijde is eene verzameling sportartikelen 
bijeengebracht, waarvan een kolossaal dameszadel vooral 
de aandacht boeit met een beker  en drinkhoor n erop, 
voorts eene arreslede, rijwielen, schaatsen, kegel- en 

andere spelen, en last not least het Nederlandsche wapen 
alsof dat ook een sportartikel is. 

t geheel ziet er  uit als de gelcgenheidsprenten van 
een goede vijfti g jaren geleden en is totaal ontbloot van 
eenig artistieke opvatting. Zooals we reeds zeiden wekt 
het slechts teleurstelling en moeten we het betreuren 
dat geen betere krachten op decoratief kunstgebied zijn 
aangewend om een zoo monumentaal stuk als een inter-
nationaal diploma in de wereld te sturen. 

( A , et A . ) 

E N X T 
. 

. E E OF . 

(Vervolg van bis. 325.) 

Eene voorzeker  niet minder  belangrijke uitgave van 
hnt t is the Transactions. e verschijnt jaarlijk s 
en vormt een lijvi g boekdeel in quarto van p. m. 400 
bladzijden met talrijke , over  het algemeen goed geslaagde 
lichtdrukke n en houtsneden tusschen den tekst. e in-
houd is een uitgebreid verslag van dc onderwerpen, 
behandeld op de verschillende vergaderingen van het 

; eigenaardig en zeer  nuttig tevens is het, dat 
de verschillende discussies, welke op een of andere 
voordracht of beschouwing volgden, mede achter  het 
gesprokene van den inleider  in the Transactions zijn 
opgenomen. 

n het eerste jaar  na de stichting van het t 
(1835) verscheen het eerste deel van deze collectie, 
welke men tegenwoordig nauwelijks compleet zal vinden, 
zelfs niet in ; het buitenland bezit slechts één 
volledig stel, nl. in de bibliotheek van het  de 

 te Parijs. Slaat men het oog op den index van 
deze verzameling, dan is men verrast door  de uitge-
breidheid van onderwerpen, alle met betrekking op de 
bouwkunst en aanverwante kunstvakken; al deze on-
derwerpen op te sommen, zou te veel plaats vergen 
en bovendien zonder  eenig nut zijn, daar  men verplicht 
zou zijn, voor  het naslaan der  eerste jaargangen, een 
reisje naar  Parijs of n te maken, daar  zeer  zeker 
hiertelande die jaargangen niet gevonden zullen worden; 
we zullen ons daarom bepalen tot het opnoemen van 
eenige der  meest belangrijke opstellen, studiën, enz., 
voorkomende in de laatste jaargangen. 

Een opstel van Somers Clarke over  de verzakking 
van een der  pijler s der  kathedraal van Sevilla, op 
den l* wn Augustus 188S, waarbij  eenige beschouwingen 
over  dit bouwwerk en over  verschillende, voor  gods-
dienstige doeleinden gestichte gebouwen der middeleeuwen, 
benevens eene vertaling van twee documenten uit de 
\& * eeuw; het eene een rapport , gedateerd 15 No-
vember  1508, gericht aan den Aartsbisschop van Sevilla 
over  de noodige herstellingswerken aan de kathedraal, 
te verrichten; het andere een rapport , waarschijnlij k 
opgesteld na de ramp van den 28s l c n r  1511 , 
eene ramp van denzelfden aard als die van 1888, maar 
met veel ernstiger  gevolgen, want in 1511 had de 
verzakking van den pijler  van het krui s de instorting ten-
gevolge van de cimborio, den 80 meter  hoogen toren 
boven het krui s der  kerk. e toren is later  weer 
opgebouwd, maar  niet tot de oorspronkelijke hoogte. 

t artikel is toegelicht door  eenigê  photographische 
opnamen van de voornaamste partijen der  kathedraal. 

e beschouwingen door  Georges Simonds, onder  den 
titel : e verhouding van de beeldhouwkunst tot de 
bouwkunst", doen zien dat de Engelschc architect ook 
het gevoelen is toegedaan dat in een gebouw harmonie 
moet bestaan tusschen de architectonische lijnen en de-
ondergeschikte motieven van beeldhouwwerk. 
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Onder dezelfde rubriek , als aanverwant met de 
bouwkunst, zouden ook gerangschikt kunnen worden de 
beschouwingen over  decoratieve schilderkunst, het fresco-
schilderen en de methode voor  muurschilderen door 
J. . n Brydon, W. B. d en N. . J. 
Westlake, aan welke beschouwingen nog zijn vastge-
knoopt talrijk e aanhalingen uit het artikel l'ein/uie van 
de  laisonm' van . 

Een der  meest belangrijke artikelen (jaargang 1888) 
is eene schets over  het leven en de werken van Viollet-

. door  Ch. Wethered, een Engelschman, die hem 
van zeer  nabij  in zijn bijzonder  leven gadegeslagen heeft. 

e schets is ontstaan door  het verblij f van W. als 
gast van , op diens villa nabij , 
in den zomer van 1876. Wat het lezenswaardige dezer 
schets verhoogt, zijn o. a. de daarin voorkomende uitingen 
van . over  het bestudeeren van de bouwkunst der 
Grieken; de plaats, welke hij  innam in de militair e 
bouwkunst, ook door  het uitgeven van zijne

 la  de , een werk, waarvan de hooge 
waarde, door  vele militair e specialiteiten erkend wordt; 
een tweetal brieven, de eene gericht aan een jong 
architect, die zijn studiën voltooide in , vol goede 
raadgevingen voor  de verdere artistieke vorming; de 
andere brief is gericht aan l (auteur  van /' e 
de l"  Architecture  dans le midi dc la Trance), 
handelende over  den oorlog van 1870—71 , waaraan 

c een werkzaam deel nam, vooral bij  het 
beleg van Parijs. 

Verder  vinden we artikelen over  den oorsprong en 
de hervormingen der  bouwkunst in ë en in het Oosten, 
door  Willia m Simpson; over  dc baden te ; over 
de vij f grootste koepels der  wereld en hunne constructie ; 
(de koepels van het Pantheon te , de St.-Sophia-
kerk te , de m te Florence, de St.-
Pieterskerk te e en de St.-Paulskerk te ) 
over  de uitbreidin g van Weenen in de laatste jaren, 
door  F.  Farrow en Th. Blashill met eenige opnamen 
van de nieuwste bouwwerken dier  stad; verschillende 
reisbeschrijvingen van Provence en ; van 
het noorden van ; van Zweden en , 
deze laatste als studie der  bouwkunst in die landen vooral 
zeer  interessant. t is slechts een kleine greep uit een 
werkelijk groot en rij k geheel, waarvan wij  ieder  be-
langstellende de lezing kunnen aanbevelen. Gaarne zouden 
we nog meer  aanhalen en uitgebreider  bespreken de 
opstellen uit deze eenige collectie, maar  om niet te 
uitgebreid te worden, moeten we ons tot deze korte 
schets van de werking en den invloed van The
stitute of British Architects bepalen; wellicht zal de 
gelegenheid zich voordoen op dit lichaam terug te 
komen bij  de beschouwingen der  andere bouwkundige 
vereenigingen. 

( Wordt vervolgd.) 

N E . 
Al s een voorbeeld van de eigenaardige combinatiën, 

die men in het laatst onzer  eeuw aantreft, dient de vol-
gende advertentie die in een onzer  provinciale advertentie-
blaadjes meermalen prijkt : 

t administratie-kantoor, gevestigd aan het 
bijgestaan door  een advocaat, een eandidaat-notaris en 
een architect; 

Verstrekt gratis advies in alle aangelegenheden. 
Belast zich met het incasseeren van achterstallige 

.pretentiën. 
Wordt aanbevolen voor  het opmaken van alle acten, 

, testamenten, inventarissen, aangiften van nalaten-
schappen , contracten van huur  en van vennootschap enz.; 

t geit! tegen de laagste rente (doch uitsluitend 

van maatschappijen, gestichten, besturen en particulieren) 
als ie hypotheek op huizen en landerijen ten alle tijd e 
beschikbaar. 

t zich voor  het plaatsen van groote en 
kleine kapitalen als le hypotheek op soliede pantlen, 
voor  het sluiten van assurantie-contracten met alle maat-
schappijen , voor  het huren en verhuren, zoomede voor 
het uit de hand of in publieke veiling koopen en ver-
koopen van vaste goederen, voor  waardeering derzelven, 
en voor  het ho .den van verkoopingen en verpachtingen. 

Voert beheer  en bewind over  alle goederen en zaken 
voor  particulieren en handelaren. Accepteert alle vol-
machten, voldoet stipt aan alle lastgevingen en vereffent 
alle boedels. 

t teekening, bestek en begrooting van villa's, 
huizen en alle gebouwen nieuw te stichten ofte veranderen. 

 Administrateur. 

 VOO
T E . 

Te (ironingen wordt de oprichting van een museum 
voor  kunstnijverheid besproken, maar  ongelukkigerwijze 
slaan de personen, die deze zaak wenschen te bevor-
deren, de handen niet ineen. n de Niemve Gioninger 
Courant zijn een paar  ingezonden stukken opgenomen, 
die wij  hieronder  mededeelen. 

t eerste gaat van de afdeeling Groningen der -
schappij  tot bevordering der  bouwkunst uit en is van 
den volgenden inhoud: 

 de

„Vriendelij k verzoeken wij  u een plaatsje voor  onder-
staande regelen in uw veelgelezen blad. 

„Eenige jaren geleden trachtte de afdeeling Groningen 
van de j  tot bevordering der  bouwkunst, 
gevestigd te Amsterdam, de bezoekers van haar  maan-
delijksche voor  het publiek kosteloos toegankelijke tentoon-
stellingen van plaatwerken in de gelegenheid te stellen, 
tevens kennis te nemen van voorwerpen uit het museum 
voor  kunstnijverheid te , maar  hare pogingen 
hadden niet het gewenschte resultaat. 

r  en meer  is de Afdeeling sedert dien tij d over-
tuigd van de behoefte hierterstede aan eene inrichtin g , 
waar  de leerlingen der  onderscheidene inrichtingen voor 
teekenonderwijs, en in het algemeen zij , die op het 
gebied van bouwkunst en nijverheid zich verder  wenschen 
te bekwamen, voorwerpen, uitmuntend door  schoonen 
vorm en bewerking, kunnen aanschouwen, en plaat- en 
boekwerken kunnen bestudeeren. 

n van dien aard bestaan er  in het buiten-
land veel, maar  ook in ons vaderland vindt men ze in 
de zoogenaamde musea voor  kunstnijverheid te Amster-
dam, m en Utrecht. 

t ook te (ironingen een dusdanig museum, voor 
leerlingen van inrichtingen voor  teekenonderwijs en be-
oefenaren der  bouwkunst en kunstnijverheid kosteloos 
toegankelijk, tot stand kome, is de wensch en het 
streven der  Afdeeling. Zonder  materieelen en linancieelen 
steun vermag zij  evenwel niets. m besloot zij  dien 
steun bij  stad- en gewestgenooten in te roepen bij  wijze 
van circulaire, waarin de aard en het doel der  gewenschte 
inrichtin g meer  breedvoerig zijn aangegeven. t aan-
bieden der  circulair e zal eerstdaags geschieden. 

„Te r voorkoming echter  van misverstand meent de 
Afdeeling erop te moeten wijzen, dat dcor  den heer 
J. Bi Jager, architect alhier, aan onderscheidene inge-
zetenen is toegezonden een concept-stichtingsbrief en 
huishoudelijk reglement met eene inleiding in zake de 
stichting van een museum voor  kunstnijverheid, bij  lezing 
van welke stukken men allicht zal meenen, dat de zaak 
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door  den lieer  Jager  op touw gezet, ook die der  Afdeeling 
is, vermits in gemelde stukken herhaaldelijk van „d e 
afdeeling Groningen der j  tot bevordering 
der bouwkunst, gevestigd te Amsterdam", als ook van 
die j  zelve sprake is. 

e heer  Jager  toch, sedert 12 Augustus geen voor-
zitter  noch lid meer  van het bestuur, ageert (en dat 
wel geheel buiten de Afdeeling om) voor  de stichting 
van een , dat, volgens concept-reglement voor 
betalende leden en begunstigers — slechts des Zondags 
voor  niet betalenden — toegankelijk zal zijn — terwij l 
juist de Afdeeling het volgens haar  plan te stichten 

m voor  elkeen, en op eiken dag meent toegan-
kelij k te moeten stellen. 

t doel van dit schrijven is derhalve: 
1. de aandacht van belangstellenden in het bijzonder 

op bovengenoemde zaak te vestigen, 
2. de handeling van den heer  Jager  (ten einde ver-

warrin g te voorkomen) eenigszins toe te lichten en in 
een zuiver  daglicht te stellen , 

3. bij  voorbaat den onmisbaren steun voor  een naar 
het oordeel der  Afdeeling dringend noodige zaak in te 
roepen. 

Namens de Afdeeling: 
. , Voorzitter. 

E. , \c-Seactaiis." 

t stuk werd door  den heer  Jager  op onderstaande 
wijze beantwoord : 

n 't vorig No. worden door  de heeren r 
en a gewraakt mijne pogingen tot het vestigen 
van een kunstnijverheidsmuseum alhier. 

„To t toelichting kan dienen: 
1. dat door  mij  als voorzitter  van het bestuur  der 

afdeeling Groningen bij  die Vereeniging is ter  tafel ge-
bracht het voorbereiden, zoo mogelijk het stichten van 
zulk een algemeen gewenscht museum, waarvoor  door 
mij  de noodige gegevens zijn verzameld; 

2. dat de gewenschte medewerking van hulpbelovende 
corporation bleek te zullen worden bevorderd, zoo de 
Afdeeling met een bescheiden plaatsje genoegen nam, 
iets waarmede sommige afdeelingsleden zich niet hebben 
kunnen vereenigen; 

3. dat gebrek aan overeenstemming en het spoed-
eischende der  zaak mij  hebben genoopt mijne voor-
stellen, omtrent het kunstnijverheidsmuseum gedaan, 
terug te nemen en in overleg met anderen, desnoodig 
buiten de Afdeeling, die stichting te doen tot stand 
brengen; 

4. dat aan de afdeelingsleden thans ernstig moet worden 
aanbevolen geene verwarrin g te stichten, door  onberaden 
met nieuwe voorstellen voor  den dag te komen, voor 
en aleer  gebreken der  thans bij  verschillende corporation 
in behandeling zijnde stichting te hebben aangetoond, 
zullende de door  hen alsnog te maken bemerkingen zeer 
zeker  door  bestuurders worden gewaardeerd; 

5. dat de opening van het kunstnijverheidsmuseum 
nog dit jaar  kan worden verwacht en dat het openstellen 
voor  iedereen, des Zondags van 12—4 uren, zal kunnen 
worden uitgebreid tot al de dagen der  week, zoo de 
financiën zulks gedoogen. 

J . B. " 

't s te wenschen dat de strij d tusschen de Afdeeling 
en den heer  Jager  hiermede beëindigd is en dat de 
gevoerde briefwisseling geen stoornis in de zoo noodige 
samenwerking brengt. e oprichting van het bedoelde 
museum zal door  een ieder  worden toegejuicht, om het 
even of de Afdeeling dan wel de heer  Jager  daartoe 
het initiatie l neemt. 

E E J 
T E . 

n 1866 richtt e wijlen de heer  A . . r  tö 
Utrecht op bescheiden schaal een loodpletterij  op, die 
aanvankelijk met zeer  veel bezwaren had te worstelen.. 

Niet alleen dat de groote inrichtingen in het buiten-
land, voornamelijk die in België, voor  Nederland tot 
dien tij d de eenige leveranciers waren en in dit vak, 
zoowel als in zoovel andere bedrijven, aan 't geen uit 
het buitenland kwam, zelfs al kon't inlandsche fabrikaat 
er  mede wedijveren, de voorkeur  werd gegeven, ook 
de jonge fabrikant miste nog de ervaring en kennis van. 
de niet algemeen bekende methoden. 

h de ijverige industriecel, wel verre van zich te 
laten ontmoedigen, zette met echt e vast-
houdendheid de zaken door  en mocht zich weldra in 
den bloei van zijn fabriek verheugen. Achtereenvolgens, 
schafte hij  zich de allerbeste machines aan, verbeterde 
die naar  eigen inzichten en breidde zijn zaak elk jaar 
uit , zoodat in 1874 aan de loodpletterij  eenzinkpletterij 
en pijpenperserij  werd verbonden. t debiet van de 
fabriek, de eenige op dit gebied in Nederland, nam 
met den dag toe. t deugdelijk fabrikaat , de concur-
reerende prijzen werden bekend en langzamerhand werd. 
in het meerendeel der  bestekken voorgeschreven, dat 
het zink uit de Nederlandsche zinkpletteri j  te Utrecht 
betrokken moest worden. Technische tijdschriften , vak-
bladen, wijdden artiken vol lof aan de fabriek en gaven 
hoog op van de groote vorderingen die door  de Neder-
landsche industrie op het gebied van zink- en loodwerken 
waren gemaakt. t fabrikaat van de Nederlandsche 
zinkpletteri j  werd op talrijk e tentoonstellingen in 't buiten-
land met de hoogste onderscheidingen bekroond en niet 
lang duurde het, of de fabriek voorzag heel Nederland. 

Steeds bleef de heer  A . . , door  zijn 
succes aangemoedigd, niet verblind, voortgaan verbete-
ringen in te voeren. j  deed dubbele ovens bouwen, 
gaf groote sommen gelds uit om proeven te nemen. Tot 
nu toe was het zink, in blokken gesmolten, uit het buiten-
land uitgevoerd. n 1888 ging het energieke hoofd der 
fabriek ertoe over, zelf ertsen te laten komen uit Carlo 
l-'ort e op het eiland San Pietro bij  Sicilië en thans bleek 
hem dat hij  zelf blokzink uit ertsen kon doen smelten. 

Zoo was de fabriek in 1891 een der  meest bloeiende 
industriëcle ondernemingen van Nederland. Nabij -
bergen werd een groot terrein aangekocht om een 
nieuwe ertssmelterij  op te richten, toen de heer -
burger  ziek werd en overleed. 

e fabrieken met toebehooren, gebouwen, machines 
enz., waarin op dit oogenblik 125 werklieden arbeiden 
en waaraan buitendien een groot aantal menschen hun. 
brood verdienen , moeten dientengevolge verkocht worden. 

Tc hopen is het, dat de inrichtin g door  Nederlandsche 
industriëelen gekocht zal worden. t zou schade en 
schande voor  Nederland zijn, indien deze fabriek niet 
voor  de Nederlandsche nijverheid behouden bleef en 
vreemdelingen zich meester  maakten van een tak van 
industrie, door  den doortastenden Utrechtenaar  hierte-
lande met zoovee! moeite en ijver  tot grooten bloei 
gebracht. 

(Amst.,  v. JV.) 
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E  T E . 
n de zitting van den n gemeenteraad, den 

3 t 1892 gehouden, werd besloten eene commissie 
van drie leden te benoemen tot het uitbrengen van een 
rapport over  het voorstel van Burgemeester  en Wethou-
ders tot regeling van eenige financieele aangelegenheden. 

e regeling vond bij  eenige leden tegenkanting omreden, 
de kosten, voor  den bouw der  Stadsgehoorzaal benoodigd. 

en daarop uitgetrokken, het vroeger  verleende crediet 
overtroffen. 

e leden der  commissie werden benoemd, togen aan 
het werk, raadpleegden de heeren J. E. r  te 
's-Gravenhage en A . C. Vink te Utrecht, en schreven 
een lijvi g rapport , dat dezer  dagen het licht heeft gezien 
en weldra in den n Gemeenteraad een punt van 
bespreking zal uitmaken. t rapport is lijvig , maar 
lang van draad en de lezing maakt een onaangenamen 
indruk , daar  de Commissie heeft kunnen goedvinden de-
zaal geheel buiten den architect om te onderzoeken in 
plaats van hem allereerst inlichtin g te vragen en daarna 
zijne verklaringen aan het oordeel van deskundigen te-
onderwerpen. t wekt bevreemding dat de heeren 

r  en Vink zich tot een mondelinge mededeeling 
van hunne zienswijze bepaald hebben en het aan niet-
deskundigen overlieten daaromtrent verslag uit te bren 
gen; deze wijze van handelen verdient afkeuring, daar 
de commissie in haar  rapport de handelingen van den 
architect veroordeelt en hem het betalen eener  schade-
vergoeding oplegt. ()nzes inziens hadden dc deskundigen 
omtrent de technische vragen, die zich bij  dit onderzoek 
voordeden, niet anders dan schriftelij k rapport moeten 
uitbrengen en moest dit stuk als bijlage door  de -
commissie worden overgelegd. 

Wi j  onthouden ons van eenig oordeel totdat de ver-
dediging van den heer l zal zijn ingekomen, en 
hopen dat de voormalige gemeente-architect dit op 
waardige wijze zal doen. Noblesse oblige. 

J TO T G
. 

G

VtrgQflering van 19 October 1892. 

Bij  afwezigheid van d< n Voorzitter  opende de Vice-
voorzitter  met een woord van welkom deze eerste winter-
bijeenkomst, en bracht na goedkeuring van de notulen 
der laatste vergadering, als afgevaardigde naar  de -
vergadering, een verslag uit, waarvoor  hem namens de-
leden door  den Bibliothecaris dank werd gebracht. 

Van de gelegenheid tot aangifte op een ter  tafel 
aanwezigen rooster  voor  het houden eener  bijdrage of het 
geven eener  kunstbeschouwing, werd een zeer  matig ge-
bruik gemaakt; het meerendeel der  aanwezige leden kon 
zich niet verbinden op datum iets te leveren. 

e heer  W. A . k gaf eene zeer  interessante 
kunstbeschouwing, bestaande uit reisschetsen en opnamen 
van de te Aken studeerende architecten, uitgegeven 
onder  den titel van „Autographieën des academischen 
Architecten Vereins aus Aachen", waarvan slechts door 
de groote hoeveelheid een deel werd bezichtigd en op 
verzoek van allen het resteerende een volgende maal 
geëxposeerd zal worden. 

Ai ; . 

Vergadering van  October

e eerste vergadering in dit jaar  wen! door  den Voorzitter, den heer 
Jacob F. r  , geopend niet een woord van herdenking van het 

-jari g bestaan van de Afdeeling ; hij  herinnerde daarbij  eraan dat dc laatste 
verrichting van de Afdeeling, de Wedstrijd van , op haar 
initiatief tot stand gekomen en in het begin van dit jaar  in het Paleis voor 
Volksvlij t gehouden, als volkomen geslaagd mag worden beschouwd, 
hoezeer  er  veel tegenwerking moest worden overwonnen. 

r  het bestuur  was op uitnoodiging van de Vereeniging tot bevordering 
van Fabrieks- en  landwerksnijverheid eene voorloopige commissie be-
noemd, om tc zamen met die Vereeniging het vraagstuk l>ctretlende de 
arbeidsraden ter  hand tc nemen; deze commissie, bestaiade uit de hecren 

. P. llcrlage Nzn., J. N. l.andré cn F. W. . Poggenbeck, werd bij 
acclamatie goedgekeurd, lie quacslic betreffende het uitbetalen van het 
werkvolk op het werk , waartoe door  den Volksbond cene bijeenkomst 
was gehouden en die door  eenige bestuursleden werd bijgewoond, zal op 
cene volgende vergadering worden besproken. 

lie heer  J. . van der  Pek bracht als afgevaardigde verslag uit over  de 
g van de . 

Alsnu verkreeg de heer  J. 11. , Voorzitter  van de , 
het woord om een voordracht te houden over  „een en ander  omtrent de 

t van de laatste  jaren'. 
e heer n verdeelde zijne lezing in  tijdvakken : de bouwkunst 

voor  het jaar'  de periode tusschen de jaren  en de 
ontwikkeling der  bouwkunst van af den n oorlog tot op 
 onzen tijd. Spreker  gaf een beeld van elk tijdvak in tic verschillende landen 
van Europa, besprak de monumenten en liet tot verduidelijking zijner 
bijdrage een groot aantal photographieen eireuleeren. 

e periode vóór  kon spr. niet wa.trtleercn ; de pleisterbouw heerschte 
bij  alle bouwwerken ; ten opzichte van het materiaal was zorgeloosheid 
aan dc orde. En de stijlloosheid deed zich hier  en ook in 't buitenland 
gelden. Zware zuilen strekten tot steun aan lichte houten frontons; men 
timmerde veel, maar  men bouwde niet en men ging zelfs zoover, dat men 
de steen als hout bewerkte door  samenkoppeling met zwaluwstaarten en 
dergclijkcn. e ambachten kwijnden en de kennis der ijzerbewerking was 
geringer  dan ooit 

e photographic die in onzen tijt l zoo zeer  de studiën der bouw kunst 
bevordert, bestond destijds niet. n en reisschetsen waren de eenige 
middelen die tot die studiën — en het moet ge/egd worden niet vrucht — 
werden gebezigd. c positie van den bouwmeester, meestal een staats- of 
gemeente-ambtenaar  , was geheel anders dan thans. e bureaucratische 
geest verslikte of belemmerde de artisticiteit; de gebrekkige verkeerswegen 
belemmerden de ontwikkeling van den architect niet weinig. 

Van  gaat de zin voor  huiselijkheid, voor  comfort hoogere 
eischen stellen aan den bouw van woningen. e architectonische scheppingen 
werden er  door  de overproductie niet beter  op. n werd aan 
de kunstnijverheid een krachtige stoot gegeven door  dienzclfdcn speculatie-
bouw. 

e katholieke kerk begon in dien tijd een gewichtig propagandamiddel 
voor  haar  leer  in de bevordering der  bouwkunst. 1 leden-ten-dagc nog 
sticht zij  bij  voorkeur  haar  meest sprekende gebouwen op plaatsen, waar 
zij  het zwakst vertegenwoordigd was; tic Gothiek der  middeleeuwen was 
baar  stijl. 

n Amerika begon reeds tie ijzerconstructie zich baan te breken ; men 
hieltl het ijzer  echter  nog verborgen en bezigde het nog alleen tot in-
wentligen bouw. 

1 te litteratuur  tier  bouwkunst nam in tusschen in omvang cn belangrijkheid 
toe; dc photographic breidde de bekendheid met tic meesterwerken van 
alle tijden uit. Al die verblijdende omstandigheden werden nog begunstigd 
door  de vlucht, tlie dc bouwkunst sedert  nam. 

Vóór dit laatste tijdvak tc bespreken, bracht spr. weder  af beeldingen 
van tie voornaamste bouwwerken der periode  in Frankrij k en 

d onder  het oog der  aanwezigen. r  de slooping van het 
outle Parijs onder  leitling van llausmanu kon tic nieuwere stijl zich tiaar 
krachtig uiten. Te r  ontwikkelde zich tic baksteen-structuur; te 

n mislukten tic pogingen 0111 een ganscli nieuwen stijl in het leven 
te roepen. 

Na  waren het allereerst dc bouwwerken voor  de tentoonstelling 
iu  le Weenen, in n renaissanee-slijl, die een grooten 
invloed oefenden vooral in . 

c beweging ging sedert niet meer  van Parijs, maar  van Weenen uil. 
Overal verrijzen monumentale gebouwen; ook mogen hier  de protestantsche 
kerkgebouwen niet vergeten worden; tegenwoordig vindt men haast in 
ieder h tijdschrif t ecu bouwplan voor  een protestantsche kerk ; tie 
tlaarbij  gevolgde stijl, hetzij , hetzij , bood 
een nieuw karakter. 

n dc groote steden kwamen omvangrijke uitbreidings- cn bebouw ings-
planncn aan tic orde. , Frankfort en Bremen, bij  ons Nijmegen, plukken 
de vruchten van dc uitstekende w ijze van bebouwing die daar  gevolgd werd, 
terwij l in een aantal andere steden veel voorgoed bedorven werd. r  en 
meer  ontwikkelde zich dc deftige woning hier  en elders; bij  tien villa-bouw 
wekt tic groote verscheidenheid, tlie daaibij  aan tien tlag is getreden» 
bewondering. 

Uit tie uitbreiding tier  leermiddelen vau de scholen voor  technisch 
onderwijs moest men besluiten, dat alle bouwwerken tegenwoordig aan 
tic eischen tier  esthetica volkomen moesten voldoen. Alles is niettemin 
ook tegenwoordig niet even mooi, ieder  bouwt in den laatsten tijd op 
eigen wijze; en niet allen verheugen zich in even gelukkigen aanleg. 

t eene opsomming van de belangrijkste bouwwerken uit tien tegen* 
woortligen tijtl , sloot spreker  zijne rede. 

e belangwekkende voordracht, door  allen met aandacht gevolgd, 
werd door  dc Vergadering toegejuicht. 

E . 
/),-  le Antwerpen schrijft: 
„lie t uitvoerend comité der  wereldtentoonstelling van Antwerpen heeft, 

na grondige studie, het plan goedgekeurd , voorgesteld duor  den heer 
schepen , onder-voorzitter  van het comité. 

„Volgers dit plan beslaat de tentoonstelling eene oppervlakte van
hectaren met hoven , feestzalen , krijgstentoonstelling , gaanderijen voor 
handel en nijverheid, vuor  machines, electriciteit, scheepvaart-tentoon-
stelling, enz. n dit plan is ook begrepen het m van Schoone 

n en dc voorloopige inrichtingen voor  de driejaarlijksche tentoon-
stelling van schoone kunsten , welke terzelfder  tijt l plaats heeft als tie 
wereldtentoonstelling. 

„lie t comité heeft ook besloten dc uitgifte van het kapitaal te doen op 
dezelfde grondregelen als met de tentoonstelling in

„Binnen eenige dagen zal het plan aan dc drukpers overhandigd en 
tentoongesteld worden voor  het publiek." 

— Over eenige weken zal New-York een gedenkteeken bezitten voor 
Christophurus Columbus. t is een geschenk, dat de n in de 
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Vereenipde Staten, in , Canada en Centraal-Amerika der hoofdstad 
aanbieden. u kosten zijn alleen door n gedragen, en het monument 
is vervaardigd door  eenen , (laetano . t denkbeeld is in 

 uitgegaan van den ridder  BortOtÜ, directeur-eigenaar  van de
Jtalo-Amcr.cetno, en deze kan zich beroemen zijn plan nu schitterend ver-
wezenlijkt te zien. Op ecu voetstuk van graniet verheft zich eene granie-
ten zuil, waarop, in carrariseh marmer gehouwen, het beeld van Columbus 
staat. t de eene hand houdt hij  een roer, dat der  „Santa A/aria" 
natuurlijk , waarmede de groote zeevaarder  het nieuwe werelddeel ont-
dekte. e andere hand rust op de heup, en zijn blik staart in het wijde 
verschiet. e houding en de kleeding vallen zeer  te roemen. t geheele 
monument is  meter  hoog cn draagt een h en een h 
opschllft. t is in e gemaakt en bij  gedeelten naar  New-York 
vervoerd, waar  den n September  de eerste steen gelegd werd. 

E . 
's-tï N . e arbeidsraad voor  de bouwvakken alhier  acht het 

nuttig de volgende opmerking onder  de aandacht van architecten en bouw-
patroons te brengen t is gewoonte geworden dat in de bestekken wordt 
bepaald dat de werken gedurende den bouw tegen brandschade worden 
verzekerd. n die verzekering worden veelal opgenomen dc bouwstoffen en 
gereedschappen van den aannemer  die geen integreerend deel van den bouw 
uitmaken. e gereedschappen van de werklieden evenwel worden in den 
regel niet mede verzekerd. e arbeidsraad acht het echter  hoogst wen-
schelijk en billij k dat zulks wel geschiedt, om te voorkomen dat de 
werklieden buiten hunne schuld aan schade worden blootgesteld. Tot 
dusverre werd in dergelijke schaden enkele malen door  welwillendheid 
van de lastgevers tegemoetgekomen ; ook werd wel er  door  de publieke 
milddadigheid in voorzien; maar eene administratieve regeling in de 
bestekken komt den arl>ei(lsraad rechtmatiger  en wenschelijker  voor. 

— n de kunstzaal van Pulchri Studio is thans geopend eene tentoon-
stelling van werken der  heeren . Bauer, Siebe ten e en Pb. Zilcken. 

. j  den heer  J. . de y is eene brochure verschenen 
van den heer n Wolff, Xogmaals de Aeu/si/uaestie, waarin deze in 
aansluiting met een reeds in  door  hem geopperd denkbeeld, eene 
eenvoudige oplossing van de lieursnuaestie aan de hand doet. Nu alle 
pogingen om dc beurs naar  een nieuw terrein te verplaatsen mislukt zijn, 
en na als zijn gevoelen te kennen te hebben gegeven, dat de noodzake-
lijkheid eener  verplaatsing van de beurs door  niemand bewezen is, geeft 
he het volgende in bedenking: 

n bouwe een nieuwe graanbeurs, even voorbij  de Papenbrugsteeg; 
onmiddellijk «laarnaast een hulppost-, telegraaf en telephooukantoor; 
daarnaast een effectenbeurs. e drie gebouwen zouden dan onder  één 
dak gebracht dienen te worden. 

e oude beurs, waaraan de bovenbedoelde effectenl>eiirs zal moeten 
aansluiten, kon dan vernieuwd worden als volgt: een fraaie gevel aan 
den ; van binnen: de vroegere kleinesteentjes-oppervlakte, tusschen 
de pilaren, moet blijven, en de zijkanten moeten twee ol drie treden 
hooger  worden (d. i. de oppervlakte binnen de pilarenj. Aan het bestaande 
tusschen vak zal de goederenhandel ruimte genoeg hebben, indien de 
effecten- en graanbeurs haar  eigen beursplaats hebben. t geheel kan 
sierlijk gemaakt worden met een fraaien gevel op den , drie of vier 
geveis aan het k en aan de overzijde, eu een sierlijken gevel aan 
de z. g. Papenbrug. 

,,llet geheel wordt dan niet eentonig. e zijmoppen van de tegenwoor-
dige beurs worden weggenomen. r  wordt de straat aan het k 
ruim . breed, dus gelijk aan de , en aan de 
andere zijde ruim . e z. g. stille zijde der  straat kan dan voorde 
vertiekkende trams dienen; de levendige zijde voor  de aankomende. Aan-
gezien het k breed uitloopt, kon men op die hoogte een galerij 
maken met kleine winkels, onder eene colonnade, gelijk in de e de 

i te Parijs. n de zijwanden der  bestaande beurs, dus boven 
het z. g. boot, kon men kantoren maken, en dit alles zal hoogstens twee 
miljoen vergen f  en geen onteigening vorderen, en men kon 
onmiddellijk beginnen. e stad kan een speciale leening daarvoor  aangaan 
en bepalen, dat de opbrengst der  beursbelasting, na aftrek van onderhoud 
enz. enz., jaarlijk s als amortisatie voor  bedoelde leening zal dienen. Als 
men wil, zou in vijftien jaar, de geheele l>eurs vrij  zijn. 

„Wat de omgeving der  door  mij  l>edoclde vernieuwde beurs betreft, 
*t is waar, aan de zijde der  Warmoesstraat is zij  niet schoon, doch 
langzamerhand zullen de eigenaars der  perceelen wel hun belang inzien, 
en op een zoo drukken stand begrijpt een ieder  spoedig zijn lielangen; 
de ondervinding leert toch, dat iemand, die er  schraal gekleed uitziet, 
zich niet op zijn gemak gevoelt in een net gezelschap. Zoo ook hier: 
spoedig zullen de krotten plaats maken voor  degelijke gebouwen, en 
wordt dan eenmaal de illusie bevredigd om het comiuandantshuis af te 
breken en evenzoo de huizen op den Vijgendam en op het Beursplein, 
dan heeft men een fraai geheel tot aan de . n nu dit denkbeeld 
genade vinden in de oogen der  kibbelende menigte, dan zou reeds binnen 
twee jaar  de helft der  lieurs gereed zijn, en de quaestie was opgelost." 

n zich daartoe eenige kloeke mannen aangorden, en aan den 
gemeenteraad een adres indienen, ongeveer  van den volgenden inhoud: 

n met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, 
allen bezoekers der  Amsterdamsche l>eurs; 

l* . dat zij  met leedwezen gezien hebben het verwerpen der  onteige-
ningswet , betreffende de nieuwe beurs, door  de Tweede r der 
Staten-Cieneraal; 

2'. dat zij  de quaestie van de plaats der  beurs moede zijn; de handel 
toch heeft l>ehoefte aan een nieuwe beurt, en minder  behoefte aan de 
verplaatsing der  beurs; 

 dat het aangeplempte gedeelte van het k b. d. Papenbrug-
steeg zeer  goed gebruikt kan worden voor  het maken eener  nieuwe 

korenbeurs, waar  naast clan een hulppost- en telegraafkantoor  en daar-
naast weder  een effectenbeurs zou kunnen komen, met verbouwing der 
bestaande beurs, een en ander  volgens gedetailleerde plannen, later  op 
te maken. 

— n de op Woensdag gehouden vergadering van den (.eineenteraad 
werd behandeld het praeadvies van lï. en W. op een adres van de vak-
afdeeling timmerlieden van het Xederlamlsch Werkliedenverbond
monium, waarbij  o. a. wordt gewezen op den blijkbaar  slechten toestand 
der steigers en het gemis van privaten bij  sommige bouwwerken. Na 
discussie werd in overeenstemming met . en W., besloten het adres aan 
de commissie voor  de strafverordeningen le zenden. 

n dezelfde zitting werden, onder  zwijgend aanhooren van het , 
Bestuur, een paar  uren zoekgebrachl met overwegingen over  de vraag 
of ile gemeente al dan niet eenige tramwegen zal exploitccren. t raadslid 
C. s stelde voor: 

 Voor  rekening der  gemeente ann te leggen en te exploiteeren : 
a. een tramlij n - Stadhouderskade- Ferdinand-Bolstraat— 

Jan-Steenstraat- -Amsteldijk, aansluitende aan de hierna te noemen stoom-
pont-verbinding met de Weesperzijdc; 

/'. een tramlij n - Xnssaukade Potgieterstraat- lïil -
ilerdijk̂ traa t — t — Vondelstraat Tesselsehade-
straat desgevordenb- ; 

c. een tramlij n e (aanvangende noordwaarts van den over-
gang van het Oosterspoor — Stationsplein ; 

d. een tramlij n - Wê terdoksdijk- Barents/-
straat—Plauciusstraat-  laarlemmerpleiii. 

e. een stoompont, ingericht voor  personen- en handkarrentransport, 
verbindende de beide Amsteloevers, nabij  de standplaats der  sub a genoemde 
tramlijn ; 

 Tot den aanleg van de lijn sub a omschreven en van de stoompont 
sub e bedoeld zal worden overgegaan, zoodra, na het onderzoek sub
genoemd door  den d zal zijn vastgesteld welke trekkracht zal worden 
toegepast. 

Tut den aanleg van de overige lijnen zal worden overgegaan op nader 
door  den d vast tc stellen tijdstippen. 

3*. B. en \V. uit te noodigen een onderzoek in te stellen of eene 
exploitatie met paarden , dan wel met electriciteit de voorkeur  verdient. 

t resultaat der  discussie was dat zich  stemmen tegen en  voor 
gemeente-exploitatie verklaarden. 

. n de op Woensdag jl . gehouden zitting van den (..eineente-
raad bracht het oudste raadslid Jhr. v. d. Poll een woord van dank aan 
het dagelijksch bestuur  en aan den voorzitter  in het bij/onder, voor  de 
wijze, waarop de luisterrijk e ontvangst onzer n en der -

s op  September  was geregeld. t geachte raadslid verzuimde 
niet om daarbij  hulde te brengen aan de politie voor  de handhaving van 
de orde en aan den gemeente-architect, den heer  Jac. h , die door 
zijn kunde en smaak zooveel heeft toegebracht om tie stad een feestelijk 
aanzien te geven en een waardige ontvangst voor  te bereiden t voorstel 
0111 den heer h eene gratificatie van /  tegeven werd bij  acclamatie 
aangenomen. 

. t bestuur  der  „Vereeniging tot bevordering van het 
vreemdelingenverkeer  in Arnhem en omstreken'', dat, evenals in
ook het initiatief nam voor  het doen houden van eene tweede internatio-
nale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters aldaar, heeft 
besloten, deze tentoonstelling in  te doen doorgaan. 

e tentoonstelling zal worden gehouden in de daartoe in te richten 
groote zaal van  Sacrum en geopend zijn van  Augustus tot 

 September, alzoo gedurende zes weken. 
Evenals in  treedt het voornoemde bestuur, nu de voorloopige 

bemoeiingen tot een goed einde zijn gebracht, terug en laat het de 
verdere regeling en latere exploitatie aan eene bijzondere tentoonstellings-
commissie over. 

. Sedert eenige dagen is in de nabijheid van , 
Op den rijksweg  klasse , in beheer  en onder-
houd bij  de provincie , eene stoomwals in werking. 

s geruimen tijd is bij  het gewestelijk bestuur  het denkbeeld aan-
hangig om de grint- en steenslagwegen, in navolging van onze oostelijke 
naburen, niet meer  op de oude manier  door  het gewone vervoer  te doen 
verharden, maar  om de onderhoudsmalerialen mei eene stoomwals in de 
kunstbaan te persen. 

e thans in werking zijnde wals zal slechts gedurende weinige dagen 
eene proef van dien arbeid moeten leveren en in de eerstvolgende najaars-
zitting zullen de Provinciale Staten eene beslissing nemen over  het al of 
niet aanschaffen van een of meer  stoomwalsen voor  rekening der Provincie. 

Wat wij  van het stoomwalsen zagen voldoet naar  onze mcening uit-
stekend. t aangevoerde onderboudsuiateriaal i hier  steenslag) wordt ter 
dikte van 6 c. . in weinig tijd ingewalsd, en tengevolge van den bouw 
van het werktuig wordt tegelijkertijd aan den weg eene tonrondte gegeven, 
die niets te wenschen overlaat. 

Voor  de Provincie , met een groot net grint- en steenslagwegen, 
is deze manier  van verharden op hoogen prijs te stellen. 

. e Gemeenteraad verleende den heer . r 
bij  de gemeente-gasfabriek, eene personeele toelage van f  per  jaar 
wegens bijzondere door  hem verleende diensten. 

. e monumentale bank in het Oranjepark, gesticht door 
de Vereeniging tot veraangenaming van het verblijf , als huldeblijk aan 
den heer . C. van der  ilouven van Oordt, is gereed. Zij  is van hard-
steen. e bekroning op de rugleuning l>evat op een daarin gebrachte 
witmarmeren plaat het volgende opschrift: „Ter herinnering aan den 
stichter  van het Oranjepark  C. van der n van Oordt, door  de 
Vereeniging tot veraangenaming van het verblijf" . t ontwerp is van 

de hand van den heer  J. A. Wijn, architect 
aldaar, en werd gekozen uit zes Ontwerpen, die 
bij  wijze van gesloten prijsvraag door  leden van 
genoemde vereeniging waren ingezonden 

. e Gemeenteraad heeft het besluit 
genomen om de deelneming tot een bedrag van 
ƒ  te handhaven ineen naamlooze vennoot-
schap ter  oprichting van een stoomtram-verbinding 
tusschen n en Schagen. e tramlij n zou 
zich nu echter  bij  de spoorbaan te Wognum 
aansluiten. 

. t de deelneming van de gemeente 
in het aandcelen-kapitaal der  drinkwaterleiding-
maatschappij  (concesskmarissen van den Broek 
en van — y te Amsterdam) wil het 
nog niet vlotten. B. en W. stelden voor  bet be-
drag op  te bepalen ; een voorstel om de 
som op  mille te stellen werd verworpen en 
over  dat om daarvoor  mille toe te staan, 
staakten Woensdagavond de stemmen. 

. n de raadszitting van g 
was aan de orde een verzoek van de heeren 
Camper Titsingh en Zaal om concessie voor  eene 
waterleiding. Een voorstel om te verklaren, dat 
de l in beginsel geen bezwaar heeft tegen 
het verleenen eener  concessie, werd met 0 tegen 
 stemmen verworpen, en in eene volgende raads-

vergadering zal nu worden beslist of de gemeente 
al dan niet voor  eigen rekening eene waterleiding 
zal doen aanleggen. 

Nu echter  iu dezelfde vergadering besloten is 
tot het maken van vier  pulspompen aan tie 11 oog-
straat en op de , is het le verwachten dat 
vooreerst van eene waterleiding niets zal komen. 

— Van Onze betimmeringen, handl>oek voor 
bouwkundigen  van A. W. Sijthoff te 

, zijn achtereenvolgens de afleveringen 
 en  verschenen. n aansluiting met de 

vorige allevcringen bevatten deze het vervolg van 
hoofdstuk V  , deuren en poorten , hoofdstuk , 
vensters, ramen en glaskozijnen, en hel begin 
van hoofdstuk , vensterluiken en blinden. 

— Aflevering  van  Natuur (uitgave van 
. G. Broese te Utrecht) bevat: 

e pret rol eum en hare nieuwste toepassingen 
{met /ïg.). — Naar  de maan en op de maan 
{met Jig.). — Twee meesterstukken van den 
bloemkweeker  : Chrysanthemum en Euchsia (//;-/ 
fig-)- — e chaiupignon-kweekeri) ..den . 
— Verwilderde kinderen. - Een eenvoudige 
proef om het groot S. G. van koolstof-dioxydc 
aan te toonen. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. — Vragenbus. 

t . 
— Bij k besluit is, als blijk van 

goedkeuring en tevredenheid,  zilveren medaille 
en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij -
lijk besluit van  September  n°.
toegekend aan C. , werkman te 

, voor  den buitengewonen moed en 
g door  hem aan den dag gelegd bij 

de levensgevaarlijke redding van A. TÜburgs 
aldaar, uit een ouder  het graven ingestorten put, 
gedurende  en  October  lS

— Een tweejarig verlof naar  Europa, wegens 
ziekte, is aan den opzichter e kl. bij  tien Water-
staat in é  A. de Boer  verleend. 

— e bekende Berlijnsche architect Julius 
, die o. a. het f en het -

singtheater  bouwde, is te Coiistanz overleden. 
— Tc Groningen benoemde tic d tot tijdelij k 

leeraar  in het teekenen aan de burgeravondschool, 
ca. den heer  C. . Steenbeek. 

— Te n is na langdurige ongesteldheid, 
op -jarigen leeftijd, overleden de heer  J. E. S. 

, sedert  directeur  der  Gemeente-
reiniging aldaar. 

VACANT E . 
— Aankomend bo u w k u  d ige, bij  de 

uitvoering van een groot werk in een provincie-
stad, tegen genot van salaris. Adres onder  n°. 

 bij  de boekh. Van Corcum & Co., te Assen. 
— Onderbaas bij  den bouw eener . 

kerk. Adres onder  n°.  aan het bureau van 
het Algem. Ned. Advertentieblad te . 

— Bouwkundig te eken a ar, genegen 
drie avonden per  week van  uren onderwijs 

in het tcekenen en berekenen van bouwwerken 
te geven. Adres den boekh. P. , te 
Amsterdam, onder  motto „Teekenaar'. 

e n -
. 

Op  den Sin Ortmber 169t, 
des namiddags tcu 1','2 aUF [Greenwichtijd) zal 
in het Centraal Personen station
iu liet lokaal uaasi de wachtkamer  klasse (ingang 
vestibule) worden aan besteed : 

Volgens bestek No. 5.'ï7 : 
t maken, van eene klinkerbestrating 
op den weg naar  de goederenloods 

— «.»* Alkmaar 
 ƒ1700 

t l>estek is ail /'0.7.Ï  verkrijgbaar  aau het 
Centraal Administratiegebouw der j  aau 
liet k te , bij  deu Portier, of 
up franco aanvraag niet toezending vau liet bedrag 
aau liet bureau Weg cu , r  154. 

e tijd van aanwijzing is iu liet bestek vernield. 

liet .  van 
den  te N (bij  Thiutoiu.) 
zal op Uaandag «tri» 7 November aan-
slaande des namiddags tc 2 uur  iu liet s 
van deu heer .  aldaar 

aanbesteden: 
t bonwen eener N aan de k 
met daarbij  behoorende werken. 

Aanwijzing in loco op den dag der  besteding 
des morgeus te elf uur. 

Bestek cn teekeuiugen liggen van af den 2ö 
dezer  iu genoemd kof helmis ter  inzage. 

t besteken teekeuiugen eu iuliehtiugeu zijn 
van uf deu 25 dezer  /'3 op franco auuvruge 
tc bekomen bij  deu Architect 

G. TE E VV/.., 
te

TE
N n , afkmuêtigran 

het iiea)oo|)t wordende e oorlopieliin 
, uesrhikt voor , -

, N enz. , benevens 1 aetata 
zootreuaatnde u NTONP01CP, 7 Eni:. duim in diam.; 
ook nuh'  kleiacre metalen - eu . 
Verder N eu N  T, 

T euz. Te zieo cu te bcvrageu bij  de 
tinna O. B. PA8 &  ZONEN , Seheepssluojicr. te 

 bg ; 

E E
ran werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zich aan voor  de 
leyeriogen van alle mogelijke ornamenten 
in lood, zink en koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere te geven 
teekeuing. 

Teigen betaling ran ƒ 2. — zullen franco wurden 
toegezonden : 
le. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2e. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balunters cu balueters 
met zinken ornament. 

3e. „  ,, voor  jaloueiekappen. 
Bij  bestellingen van minstens ƒ30.— wurden 

Je twee guldeu gerestitueerd. 
F. W. . 

e n -
maatschappij. 

Op  3fn Oeimber 2 
des namiddags ten  '/ 2 uur  {Greentcirhtijd), zal 
in het Centraal Personenstation te Amsterdam in 
het lokaal naast de wachtkamer  klasse (ingang 

 aanbesteed : 
Volgens bestek No. 528 : 

t maken van eene uitbreiding aan 
bet goederenstationsemplacement 
Amsterdam-Oostenburgergracht. 

 / 23500. 
t bestek is ad / l-.»0 per  exemplaar  ver-

krijgbaar  aan het Centraal Administratiegebouw der 
j  aau het k te , 

by den Portier, of op franco aanvraag met toe-
zending vau bet bedrag aan het Bureau Weg en 
Werken, r  154. 

c tijd van aanwijzing is in het bestek is vermeld. 

c Notaris E t te Vi - bij  Arnhem 
zal ten ver/oekc van de S  >) T aldaar, 
op Vrijdag dm éden Xmvember a. . 
'«namiddags om '£ uur, in het kuftieliuis van 
W. v.vN , te ï'elp, publiek toor afbraak 
verkoopen: 

Eene voor  weinige jaren gebouwde 
, voor E , 

lang 13, breed 8 en hoog 9 , 
opgetrokken van steen en gesmeed 
ijzeren , Centrale ver-
warming, Grotwerk enz., gelegen 
op den e »Velperoord'aanden 
Arnh Straatweg te Yelp. 
e aanwijzing zal plaats hebben un

dag dra Üiëira itdohrr , Uintdag den 
tuten \tireutber a. ft, , des voormitldags um 
1(1 uur, tc gevco door  den r  W. G 
Architect te / 'elp, hij  wien evenals bij  voornoemden 
Notaris nadere informatici! eu van af deu 2üsteu 
October  gedrukte exemplaren van dc veilings voor-
waarden a 10 Ct., eu een stel lichtdruk teekeuiugen 
a f\.— te bekomen zijn. 

li t de  tith schaft irhen honkiin-

 wordt het 

Fabrieksutablissement -
hütte"  bij , 

geheel nienw ingericht voor 

 FSEL-
en E 

voor  het . AmbUgcriebt \1 tc g 

 21  1892,  10
verkocht. s nok T E

TE . 
Nadere inliehtiiu.'en bij  deu knukiirsbehecrder 

' ssc N".. E te  Schmieden 

, 
Photozinoogrraphie 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor h usgraplile, bijzondV 
geschikt voor  de reproductie van Pinna, Teke-
ningen enz. van . Architecten er. Bouwkun-
digen; op die voor  P l i«C« i lnc*graph i r voorde 
reproductie van Platen en tiravurea, ook vin 
Teekeningen voor  Boekwerken enz.tendieustevan 

. Uitgevers en op zijne f 
voor . , alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O. J . . 

file:///tireutber
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 E N van Nlnal of vau t worden sinds O onder 
 nli> geleverd floor den uitvinder  en fabrikant 

, Hrm.chna. 
(ienpitml Agent voor  en  T <». T Jr ,

e vloeistof voo  het behoud van 

N E op de G te E 1890 
 in  rn het H  X

!  is aangenomen en aanbevolen door  dc n ,  &. Co 

te  voor  liuune oimntpliifbiir c stoomketels, svstci V , dc .Naainlodzc Veu-
' ' ' " ' t ' i l ' l ï ï ï " 'J :" ' , 'J''??:  * T te  de Parrjaeh. j 
voor . T en ' l . s Victor  PO|>|' talr  ke 
N  OO - en  A l A , N eu S 

, . v,,-el,ille, , en/. enz. en/ ' 
Uii voorin-hoert! ilel » hei | ,. k afdoende T tiiorhoniiiii r  «au ketel-

r - miilci-llj;, - invloed uil |, i e » iu u 
s of nadere inlichl innen verkrijgbaar  aan het u 

T 3 6 4, . 

e Fabriek ™ 
, 

-
^

, 
voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, c m, 

d n N 

. m mm 
J . W . . — Oouda. 

Plafonds. . Vent  i n « l o k oker*. 
. 

verharding, rrrduurmamin,, v au  en Zand,teen, 
f rmrntitrrn,  Uil),, Cuz. 

.

Floaten

n o i u j  v 
, half , zachte, 

ait da eenipe in die steensoort bestaande proeven 
van E U E Y . 

Eenige  voo
d 

 au F r a g i el 35. 

. & J. , 
N VAN 

S EN , 
op dn n Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
 i (hoogste onderscheiding). 
e Tnin en , 

t 

, d 
Opgericht 1858. 

Eeredlpltma Amaterrtam 189S. 
n en Complete Gebouwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verst rekt doorden Generaal-Agent 
voor

T. O. T J r . Amsterdam. 

g tegen . 
. 

. , 
E 7 

, « c h u t t l n g e n, 
, , 

. enx. ent. 

22 October  1892. 

Ann  JUauaatlea 
Niilcrlani l wordt een zeer  geinnk-l 
kelijk w;i;ii '  to nemen, doch bniten-1 

J  winstgevend ' Agcntsclni|i | 

Zich  ailresseeien  br.
licit . . Adv.-Uur. N.jr.i i & 

VA N .

J . . J . A , 

t 304 
 . £ J A Tvl . 

levert alle , spceiaa 
Zneoilscli en  ruw, licliakt 
geprofileerd eu gepolijst n».r  Gebouwen 
Sluiswerkon, Wntórkooringen, -
steenen. Voetstukken mor  .standbeel-
den, Grafmonumenten Grafsteenen, 
Gedenkstoenen, Altaren. Naamplaten, 
etc. ete. 

 Agent mor Xedertund en
VA N  & 1 11'- vau 

Qnuuetaroevu te , , Sum-
, . CU WlllllO . 

, Zaag en , 
:e T cn . 

welke reeds tal van (Jranietwcrken hier  te laudc 
en in de n geleverd en in liencrkiinr  hebben. 

 44-  29 (Uobc  1892. 

m a r n i x s t r a a t 409, 

, 

. Lncbt- en s 
Voor het verwijderen van warme ol 

slechte lacht, stof, etooaa, gaaien 
enz. Voor droging en afkoeling in 

fabrieken van verschillenden aard. (1) 

Fraof f prifmtm em referentie». Ter drukkeri j  der  Vennootschap,,! let Vaderland'' 

min Blta«*intlitoy«ii l 
 papii iim

r  F. W. VAX T JGx. 
Aires voor e en A«lmini-.trati e van bet Weekblad en advertent iön : 

liureau van  Opmerker\ Van Speijkstaaat

V: ilcr e v.u. .-//' 'titectltra ,7 Ann  f,  \  11 \ ' '1  . 
 JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, dese e betrefiende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

ea al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  3 maanden of wel, bij  vooruitbetalinj  en 
franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Ne«lerlarid*ich-

ö (de landen iler i f  beitien bij  vooruitbetaling, 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
 cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E S . bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te n aan het u van  Opmerker te 

 en bij  den t , <1.  t*ZN., JJoek-
 handelaar  te Amsterdam. 

X \ ' A \ T . 
1". e 976*  gewone vergadering zal gehouden worden 

op Woensdag 2 November  ,1. s., des avonds <S uren, 
in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 

<?. n van het Bestuur. 
 Ballotage van den heer  G. A . Adema, als gewoon 

lid voorgesteld door de heeren . s en 
. Walenkamp. 

c. n betrellende het Genootsehapsorgaan. 
d. Bijdrage van den heer . J. . Onderwerp: 

 eu ouder over het eikenhout en sijn gebreken. 
f. , te geven door  den heer  J. C. . 

di . 
2". liet concept der  wetsherziening ligt voor  heeren 

leden ter  inzage in het Genootschapslokaal. 
3°. Op vereerend verzoek der  commission voor de 

tentoonstellingen van Nationale Nijverheid en van -
bouw , te houden bij  gelegenheid van het 46e land-
huishoudkundig congres te Winschoten, zullen door  het 
Genootschap ,,Arehitectura et Amicitia "  twee nationale j 
prijsvragen worden uitgeschreven voor  diploma's, op j 
bovengenoemde tentoonstellingen betrekking hebbende. 

t plan is de beide met den eersten prij s bekroonde 
inzendingen te doen uitvoeren. 

t programma voor  deze n zal a nader 
worden bekend gemaakt. 

4". Tot juryleden voor dc beoordeeling tier  in 1892/93 
uitgeschreven n en de prijsvraag voor  twee 
diploma's voor de tentoonstellingen van Nationale Nijver-
heid en van w te Winschoten, zijn benoemd de 
heeren G. van Arkel , . . Berlage Nz. en Jos. Th. J 
Cuijpers, allen te Amsterdam, die deze benoeming wel-
willend hebben aanvaard. 

5". e tij d van inlevering der  i '  gewone prijsvraag 
(1892/93): een buffet in eene eetzaal, is vastgesteld op
7 November a s 

6". e 4c afllevering van het plaatwerk e Architect" 
(jaargang 1892) zal weldra het licht zien. Stukken, de 
redaetie van genoemde uitgave betreffende, gelieve men 
te zenden aan den heer W. t Cz., - \ 

« e van architettnra et Amicitia stelt zich alleen verantwoord 

gracht 120 te Amsterdam. en a! wat de e 
van het plaatwerk betreft, aan den heer . A . van tier 
Sltu'js Veer, k 15. aldaar. 

N a m ens het Bestuur: 

 e-Secretaiis 

C . \ V . . 

(A . et A . ) 

E N ' T 

. 

. N E E . 

 347.) 

Na de bespreking van The  moet die 
van The Architectural Association terstond volgen, daar 
beide e vereenigingen, wat invloed en werking 
betreft, op een gelijke lij n gesteld kunnen worden; 
daar we echter  van The A. nog niet alle gegevens 
bij  elkander  verzameld hebben , om de beschrijving zoo 
volledig mogelijk te maken. zullen wc in afwachting 
daarvan een schets geven van het ontstaan en de uit-
breiding van 1'Union architecturale de n een brief 
van de hand van Casimir , den stichter  van 
l'Union,  voorkomende in de Annates de f Union,
1886—  887, lezen we, dat deze vereeniging het levenslicht 
werd geschonken door  jeugdige bouwkundige krachten, 
werkzaam aan de zoogenaamde Agence des trovanx, een 
kweekplaats voor  jonge architecten, in vereeniging met 
die, welke aan den bouw van de nieuwe beurs (te ) 
werkzaam waren. e toenadering was gemakkelijk en 
bijna spontaan: zij  vormden toen een club van ongeveer 
dertig personen en bij  gelegenheid van het inwijdings-
diner in 1854, waarbij  de noodige toosten en gezangen 
in overvloed werden ten beste gegeven, weiden het bureau, 
het reglement, de plaats van bijeenkomst en verdere bijzon-
derheden vastgesteld. n noemt de volkeren gelukkig, 
die geen geschiedenis hebben: het/elfde kan gezegd 
worden vali vereenigingen van jonge altisten, van wie 
men alleen verlangt, dat ze niet meer  glazen breken, 
dan ze kunnen betalen; men is geneigd hen geluk te 
wenschen met hun frisschen en overvollen levenslust. 

 A  A. 
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 )e stichters van /' l 'nion architecturale echter  werden wijzer 
en ouder  en dit, gevoegd bij  een zekere rust-periode 
in de bouwwereld in n evenals in de andere groote 
steden van Frankrij k tegen het einde van het tweede 
keizerrijk , droeg het zijne ertoe bij  0111 eene ver-
flauwing te brengen in het vcrcenigingsleven; de oudere 
leden van /' l 'nion gingen over  tot de meer serieuse 
Socictc acaditniquè; de ernst der  tijden en de vader-
landsche rouw, ontstaan door  de noodlottige nederlaag van 
1S70 71. hadden de jongeren ook ernstiger  gemaakt; 
allen waren minder  jong, minder  levenslustig"  en/'  Union, 
welke men doorgaans la petite Soeii/c had genoemd en 
die het voorportaal was van la Giande (la Socictc aca-
dèmiqne) was in tamelijk kwijnenden toestand. e staat 
van zaken wordt verklaard in een artikel van Gaspard 
Andre, voorkomende in de Annates dc 1' Union, jaargang 
t SS4—1SS5, waarin hij  schrijft : laat in eene of andere 
vereeniging van jonge lieden 10 percent oudere collega's 
zijn , dan is de verhouding goed en de onderen zullen 
zich niet de minst jeugdige toonen; maar  90 percent 
oudere collega's is meer  dan een vereeniging van jongeren 
verdragen kan. 

Tegenwoordig echter  schijnt te l.yon weer  een volmaakt 
modus viveudi te bestaan tuschen tie collega's van eiken 
leeftijd. e jongeren blijven lid van/''l'nionarchitecturale 
tot hun dertigste jaar. waarna zij  zich candidaat stellen 
voor  de Socictc acadi'mique; evenwel kunnen .ze titulai r 
lid blijven van 1'l'nion tot hun vijf-en-veertigste jaar, 
waarna ze honorair  1 iel worden; de Socictc Acadérnique 
vindt in /'  L nion recruten, die > >p waardige wijze voorbereid 
zijn tot het vereenigingsleven onder  collega's, waardoor 
l.yon, dank zij  de goede verstandhouding onderling der beide 
vereenigingen, een navolgenswaardig voorbeeld aanbiedt 
voor  vereenigingen in andere steden t aantal leden van 
i'l'nion, zoowel titulair e als honoraire en correspon-
deerende leden . bedraagt ongeveer  tachtig , zoodat deze 
vereeniging. ook door  niet optreden in het openbaar, 
meer  het karakter  van club draagt. e jaarlijksch e 
geldelijke bijdragen (uitmakende een totaal bedrag van 
ongeveer  duizend francs) der  leden, stelt haar  in staat 
de Annates de l' ('nion architecturale uit te geven. e 
Annalen, geschreven in boeienden stijl , meestal vol 
geestdrift en jeugdig vuur, vormen eene interessante en 
varieerende verzameling van beschrijvingen van kleine 
uitstapjes zoowel als meer  verre reizen, verduidelijk t 
door  tal van gelukkig geslaagde reisschetsen; we noemen 
hiervan slechts: e Acropolis te Athene, door s 

; een maand in Algiers, door  August Chomel; 
herinneringen van eene reis door  België en , 
van Francois , met tal van schetsen; de uitstapjes 
naar  Saint-Chief en Vienne , naar  1'uy -
l.oiret, naar  Chandieu en , door , 
Bricod, x en Giroud. Eindelijk , want in de Annalen 
is het aangename met het nuttige vereenigd, eene studie 
over  het monument des /infants du  van Coquet, 
door l tollet; aanteekeningen over  het houtver-
bruik , door  Grimonet; beschouwingen over  eene klassieke 
quaestie in betrekking tot het onderwijs in de middel-
ceuwsche bouwkunst, door  Cumin, enz. 

Aan verscheidenheid dus geen gebrek in deze collectie 
van reisherinneringen, van verhandelingen over  bouw-
kunst uit alle tijdvakken, van artikelen over  alles wat 
met bouwkunst in betrekking staat, en tusschen al dezen 
ernst vindt men als afwisseling verschillende toosten en 
menu's bij  gelegenheid van feestelijke diners en bijeen-
komsten , waardoor  de collegiale toon, welke /' l'nion 
architecturale bijzonder  kenmerkt, ook in hare uitgegeven 
Annalen is uitgedrukt. 

(Wordt

(A. et A.) . 

Vraag. Gaarne zou in e Opmerker"  gezien worden 
eene eenigszins beschrijvende opgave van waterfilters 
of wel eene opgave van een of ander  werk 1 indien 
het bestaat), waarin de beste soort Waterfilter s worden 
beschreven. 

Antieoord. Professor . G. van Overbeek de , 
zegt hiervan dat er  slechts ééne wijze van filtreeren is, 
die stellig vertrouwen verdient: het filtreeren namelijk 
door  bougies van onverglaasde porscleinaarde, de Cham-
berland-filter . n is ook tie r goed, 
maar  dit staat nog niet voldoende vast. All e andere 
filters  daarentegen, die in Nederland in den handel 
zijn, b. v. de filters van , , l'iefke Chcavin, 
Barstow, , Crease, Spencer, f en van vele 
andere „uitvinders "  deugen niet in tijden van cholera-
epidemie, want zij  zijn stellig niet in staat om de cholera-
kiem uit het water  volkomen af te scheiden. Tot zoover 
de professor. 

e Chamberland-ftlter  bestaat uit eene onverglaasde 
porseleinen buis, die aan het eene einde gesloten is en 
aan het andere einde van een geëmailleerd mond-tuk 
voorzien is, waardoor  het gefiltreerde water  afvloeit. 

e werking der  bougies is een zuiver  mechanische, 
d. i. het water  dringt door  de wanden tier  porseleinen 
buis heen, alle onopgeloste of zwevende stoffen, met 
name ook alle micro-organismen aan de buitenopper-
vlakte achterlatende, terwij l alle opgeloste stoffen welke 
het water  bevat, daarin behouden blijven. 

e eigenschap maakt de zuiveringswijze zoo uit-
stekend geschikt om toegepast te worden op alle vloei-
stoffen, die men in staat van volkomen helderheid wenscht 
te brengen. r  worden uit de vloeistof alle onop-
geloste bestanddeelen teruggehouden, die bederf of 
gisting kunnen veroorzaken. e vloeistof wordt volkomen 
gesteriliseerd, terwij l hare scheikundige samenstelling 
niet de minste verandering ondergaat. 

Onder  de vele voordeden, die deze filter  in het 
gebruik oplevert, behoort in geen geringe mate tie 
gemakkelijkheid, waarmede de gebruikte bougies kunnen 
worden gereinigd l de filtratie  van het water  van 
buiten naar  binnen in de bougie plaats heeft en niets 
in de porseleinen wanden kan doordringen, zoo volgt 
daaruit, dat alleen de buitenoppervlakte bezoedeld wordt. 
Zoodra de filter  geen voldoende hoeveelheid water  meer 
geeft, is het noodig de bougies af te wasschen; zij 
verkrijgen daardoor  hare vroegere poreusheid terug. 

n de meeste gevallen zal de mechanische zuivering 
voldoende zijn, daar  toch zelden het drinkwater  metaal-
vergift of opgeloste stoffen enz. bevat, die nadeeligen 
invloed op de gezondheid kunnen uitoefenen. n sommige 
gevallen evenwel kan het noodig zijn zich niet tot de 
mechanische zuivering te bepalen, hoe volkomen die 
ook zij , maar  daaraan nog eene chemische door  middel 
van beenzwart te verbinden. 

Voor deze gevallen worden bougies, met gezuiverde 
dierlijk e kool gevuld, geleverd, die deze dubbele zuivering 
vervullen. Zij n de opgeloste stoffen geene andere dan 
de gewone, uit den bodem afkomstig en van plant-
aardigen oorsprong, dan kunnen zij  zonder  gevaar  in 
het lichaam worden gebracht. Opgeloste giftige metaal-
verbindingen moeten daarentegen uit het water  worden 
verwijderd ; in verreweg tie meeste gevallen zal dit 
kunnen geschieden door  bougies, die met gezuiverde 
dierlijk e kool gevuld zijn. e laatstbedoelde bougies 
zullen ook de onschadelijke stoffen, die het water 
kleuren, tegenhouden. e keuze tusschen de gewone-
en de met gezuiverde dierlijk e kool gevulde bougies 
wordt derhalve bepaald door  de scheikundige samen-
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stelling van het water  en hierover  beslisse een scheikundig 
onderzoek. 

e ondergeteekende verwijst den vrager  verder  naar  het 
rapport , uitgebracht aan Z. E den r  van Oorlog, 
betreffende het onderzoek naar  de  en 

 waarde van eenige filtersoorten, verricht door 
den officier  van gezondheid lUc kl . . Straub en den 
officier  van gezondheid 2 d e kl . . Offerhaus, en tevens 
naar  het Tijdschrif t voor  geneeskunde 1892, deel  n°. 24, 

 door  Prof. . G. van Overbeek de r  de 
middelen worden besproken tot het kiemvri j  maken van 
groote hoeveelheden drinkwater , vooral in warme landen. 

Een en ander  benevens eenige btiitenlandsche tijd -
schriften , handelende over  dit onderwerp, zullen van af 
heden voor  de leden ter  lezing liggen in het Genoot-
s-chaplokaal. 

e hoofdagent voor  den filter-Chamberland  is de firma 
Crans en C , Wagenstraat 106, 's-Gravenhage. 

. J. . 

Amsterd. 24 Oct. 92. 

T T 
VAN ' N EN N STEENEN 

T E . 

Uit het verslag van den heer  A . A. , directeur 
van genoemd , blijkt , dat tie toestand der  lokalen 
in het verstreken jaar  aanmerkelijk is verbeterd. 

l de , in geval van brand, in 
goeden staat zijn, meent de directeur  toch de aandacht 
te moeten vestigen op het brandbluschmiddel van . 
Eberhardt, ingenieur  te 1 .uzem, als zijnde zeer  geschikt 
om tie landsgebouwen tegen brand te beveiligen en 
binnenbranden oogenblikkelijk te blusschen. 

t archief is  bijgehouden en wordt 
zorgvuldig bewaard. 

e heer e e de Chaufepié, als volontair 
op het t werkzaam, is sedert geruimen tij d bezig 
met het maken van een inventaris der  gesneden steenen. 

e verzameling penningen en munten werd vermeer-
derd met een groot aantal zeer  zeldzame , ja zelfs vele 

 stukken. 
r  ruilin g werden geene stukken verkregen. 
r  aankoop en eenige geschenken van particulieren, 

werd het aantal penningen met 236 stuks vermeerderd. 
t het maken van den catalogus en inventaris werd 

 terwij l de munten der  Zuid-Nederlandsche 
gewesten en de  werden beschreven en 
geordend. 

t aantal bezoekers bedroeg 219, terwij l de volgende-
personen een wetenschappelijk gebruik van het t 
maakten, t. w. de heeren J. van k van . 
Th. . , e e de Chaufepié, . A.van 

e van der , J. A . S. van Bentem, P. . 
Suringar  uit Assen, Ernst e Jeune uit l-'rankfor t . 
en u Oscar  Schots uit Stutgart. 

Onder  de maatregelen tlie in het belang van het t 
wenschelijk worden geacht, behooren beter  zorgen voor 
de veiligheid. 

n de bibliothecaris niet meer  in het gebouw-
woont en de concierge in het andere einde van het huis 
zetelt, acht de directeur  het wenschelijk dat de bediende 
J. Brouwer  een gedeelte van het onderhuis aan de zijde 
van het t tot woning kan worden
waardoor  de veiligheid veel zou winnen. 

s eene opgave van de voornaamste munten 
waarmede het t verrijk t is. 

. 

 van
stand verheven, lip k. o  ai. pa  te.  .!/./>.t'A'A' . 

 Zilveren penning op liet -jarig huwelijk van . van der s 
en A. Wolfl' . Niet beschreven. 

 Zilveren spotpenning op de Pragmatieke Sanctie. t in zilver 
hoogst zelden voor. 

 Zilveren penning o;. de herstelde rust in de k in Frankrijk . 
Vergel. s de s le Grand, n°.  doch deze is eene 
onuitgegevene variëteit. 

- N . 

g van Philips van t'leve. . n°. . fraai en 
zeldzaam. 

g van V. de Perrenot.  >ugn.  fraai en zeldzaam. . 
 Op de v. zijde eene bloeiende roos niet het omschrift: „Ut rosa 

rodlmur Cannes."  Op de keerzijde in eenen krans:  thris-o 
et . Zilver. Onbeschreven. 

VA . 

/ . j. Zilveren huwelijkspenning. Gegraveerd met het omschrift
d daer  Jonckvrouw die ik bemin, 
u anders geen 

1 >acr  i- myn trou inyn hart en zin, 
Naest Gotlt alleen. * 

Z. j. Zilver-vergulde huwelijkspenning mede gegraveerd met het omschrift: 
„Twee hartten die oprecht, in lielfde wel vernoeeht ; 

n haer  trouw in echt, den heemel 't samen voecht." 
Acht stuks t.'liincesche speelpenningen van porselein. Geschenk v.111 
'len beer e Groot te Amsterdam. 

E . 

Gelderland. 
, e Voogt, n".  Uniek. 

e gehelmde rijksdaalder, e Voogt, n°.  Uniek. 
 Nederl. leeuwendaalder, laatste muntslag, e Yoogt, n".  Uniek. 

Sititt Nijmegen. 
e daalder  van  stuivers. Piedfort. e  P.ijdr. 1, 

n".  Uniek. 
1 g van een zesstuiverstuk. Geschenk van . de Baronnes 

van a thoe Slooten. 
Zul/en. 

Z. j. e Snaphaanschelling. Piedfort. Uniek. Onbeschreven. 

Z. j. Peerdeken van . Onbeschreven. 
Z. j. e duit met . Zeldzaam. 

Graafschap 'fffeerenierg. 
Z. j . r  vau Willem , na zijn herstelling in de regeering

 met het borstbeeld rechts. Niet beschreven. 
e daalder  van denzelfde. —  lat. e , n".

Uniek. 
Z. j . t van Urcderik van den .  ('at. , 

n".  Uniek. 
e daalder  van denzelfde. Verkade, tekst n5.  Uniek. 

ll.criijkhcui  Batenburg. 
Z. j. e dukaat van Willem van Bronkhorst.  met 

' . Vergel. v. d. Chijs pl. X n". t zeldzaam. 
/.. j. e daalder  van den/elfde met: . lat. , 

n".  Uniek. 
Z. j. e daalder  met  l — . Cat. , n".

Slecht bewaard doch uniek. 
r  van n .  Cat. , n°.

Uniek. 
r  van denzelfde. Cat , n".  Uniek. 

ƒ 'urnen. 
Z. j. t van k van lïrederode , niet Saiii/n.<-lf.-nricm. V'. d. 

Chijs pl. , n°.  Zeer  zeldzaam. 
Z. j. r  vau denzelfdc. Cal. . n".  Uniek. 
Z. j. r  van den/elfde. V. .1. Chijs pl. Xl.1. n".  Uniek. 

Holland. 

Z. j. e gouden schild van Jan van lieijeren voor ,
met . Uniek. Niet beschreven. 

. Van dit jaar, niet beschreven. 
e dukaat. Van dit jaar, niet beschreven. 

100S. , met het hondje. Procfslag. vierkant. Van dit jaar  niet 
bekend. 

Zeeland. 
, oude slag. Cat. . n".  Uniek. 

 Gehelmde rijksdaalder. Cat. .  Zeldzaam. 
. Verkade pl.  n".  Uniek. 

Z j . Goudgulden van Vincent, Graaf van .
Voon. . C O , S Z S A. . . N O V A . -
SENS +. Uniek. 

G E -
. 

(Vervolg van hladz. 317.) 
t advies, door  li . en XV. van Groningen aan den 

d gezonden omtrent het nader  adres van den aan-

http://15.N0
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nemer . . , is van den volgenden inhoud: 
„lii j  uw besluit van den 27'-'1'" Juni 1892, nu.

hebt gij  den wensch te kennen gegeven, door  ons te 
worden voorgelicht nopens een adres van , . , 
aannemer van het bouwen der  bewaarschool aan tien 
Westerbinnensingel, waarin hij  zich bij  u beklaagde 
over  de wijze, waarop door  de directie der  gemeente-
werken de hem toekomende bestekspenningen werden 
berekend. n ons advies van den 5'i l " September  1892 
(bijlage der  notulen n". 187), gaven wij  u in overweging 
aan . . s te berichten, dat gij , na kennis-
neming van den inhoud van dat advies en van de daarbij 
behoorende stukken, u van het nemen eener  beschikking-
op zijn adres onthoudt. s hadden wij , bij  ons 
besluit van den ;o-k"  Juni jl , n". 4, verstaan, dat, 
wegens te late < pplevering van het werk, een bedrag 
van  450 op de bestekspenningen zoude worden gekort, 
terwij l wij  bij  ons besluit van den 26s t en Augustus 1892, 
n"  het geschil tusschen den aannemer en den direc-
teur  der  gemeentewerken hadden beslist in een voor 
den eerstgenoemde ongunstigen zin. Naar  aanleiding 
van deze besluiten, welke aan den aannemer s in 
afschrift zijn medegedeeld, en mede naar  aanleiding van 
ons advies van den 5 d e n September  jl. , heeft s 
zich op den ifA n September  met een nader  adres tot 
uwe vergadering gericht, waarin hij  in de eerste plaats 
tracht te betoogen, dat ten onrechte door  ons is verstaan, 
dat hij_ geene betaling heeft te vorderen van de som van 

 voor  gesneden voegwerk, in de tweede-
plaats beweert, dat wij  ten onrechte hebben beslist, dat 
hem niet competeert het door  hem voor  de levering 
van twee kachels gedeclareerde bedrag van / 160, en 
in de derde plaats de meening uitspreekt. dat de hem 
door  ons opgelegde boete ad  450, in geen geval meer 
had mogen beloopen dan /180. t nader  adres hebt 
gij , bij  uw besluit van den 17'ien September  jl . n". 4, 
aan ons om bericht en raad gezonden, terwij l in verband 
daarmede de behandeling van ons meergenoemd advies 
tot eene volgende vergadering is aangehouden. 

e redactie der  slotzinsnede van het nader  adres laat 
aan duidelijkheid onzes inziens te wenschen over. s 
daarin wordt verzocht „uitbetalin g van de onbillijk e boete 
van / 270, boven aangeduid." n het adres zelf heet het, 
dat de „boete over  2; 11 Juni"  niet „naar recht 
en billijkhei d (kon) worden opgelegd."  Ofschoon er  nu 
ruimt e zoude zijn voor  de opvatting , dat de adressant 
heeft willen betoogen , dat door  ons onrechtvaardig boete-
is toegepast en dat hij  van u de verklarin g heeft willen 
uitlokken, dat hij  niet f 450, maar  slechts/ 180 boete 
verschuldigd was, zijn wij  bereid aan te nemen, dat hij 
in werkelijkheid niet anders heeft bedoeld, dan aan u 
kwijtschelding te verzoeken van een gedeelte van de-
boete en wel tot een bedrag van /'  270. e zaak zóó 
opvattende, kunnen wij  zonder  bezwaar  voldoen aan uw 
wensch om u te dienen van advies omtrent adressants 
verzoek betreffende die boete. 

Wij  hebben omtrent de twee eerste punten van het 
nader  adres het gevoelen gevraagd van de commissie 
voor  de openbare werken. Uit haar  bij  de stukken 
gevoegd rapport zal u blijken , dat door  haar  een 
nauw keurig onderzoek is ingesteld naar  de grieven van 
den adressant. Op grond van haar  door  deskundigen 
gegeven verklaringen, beantwoordt de commissie de-
vraag of s „gesneden voegwerk"  geleverd heeft, 
beslist ontkennend. j  heeft voldaan aan de op hem 
rustende verplichting om voegwerk te leveren, overeen-
komstig het duidelijk e voorschrift van art. 45 S 249 der 
in art. 16 van het bestek en voorwaarden op het werk 
van toepassing verklaarde „Algemeene Voorschriften 
voor  de uitvoering en het onderhoud van werken onder 

het beheer  van het t van Waterstaat, l 
en Nijverheid." r  ook niets meer  dan dat, nl. ruw 
baardwerk, heeft hij  geleverd. (>ok tot het uitkrabben 
en volzetten der  voegen in het voorjaar  was hij  verplicht. 

e stellige uitspraak der  commissie is dan ook, dat den 
adressant uithoofde van méér werk geene vergoeding 
uit de gemeentekas toekomt. 

Uitvoerig staat de commissie stil bij  1 lolthuis' bewering, 
dat hij  / 160 voor  de levering van twee kachels zoude 
hebben te vorderen. 

e verplichting tot die levering zoude hem op het 
oogenblik der  inschrijvin g niet bekend geweest en ook 
niet bekend hebben kunnen zijn. Zich beroepende op 
art. 26 blz. 47 van het bestek, waar  men leest: „i n elk 
lokaal te leveren en op te stellen een kachel enz.", voert 
de adressant de volgende redeneering. Uit artikel 2 van 
het bestek blijkt , dat het gebouw zal bevatten zes lokalen 
en twee veranda's ; voor  elk lokaal was ééne kachel 
met toebehooren te leveren; die, welke geleverd zijn voor 
de veranda's, dienen dus beschouwd te worden als eene 
levering buiten het bestek. e redeneering gaat naar 
het oordeel der  commissie niet op. W'at toch is bij  aan-
bestedingen van wege de gemeente de loop der  zaak.' 
Aannemers, die van plan zijn bij  eene aanbesteding mede 
te dingen, vragen van smeden, ververs enz. prijsopgaaf 
in eens voor  alle die werken, welke bij  eene eventueele 
gunning moeten worden uitgevoerd en geleverd. e 
smeden , ververs enz. vervoegen zich dan om inlichtingen 
aan het bureau van gemeentewerken, ten einde met 
nauwkeurigheid den prij s te kunnen berekenen van het 
hun eventueel door  den aannemer op te dragen werk; 
het betrokken bestek en de teekeningen worden hun dan 
voorzooveel noodig uitgelegd en verklaard Op deze 
inlichtingen grondt de onderaannemer zijne berekeningen. 

Ook nu heeft de zaak dezen loop genomen. r 
den smid d zijn inlichtingen gevraagd nopens 
het vereischte smidswerk, daaronder  begrepen tie levering 
van kachels. Uit eene door d schriftelij k gegeven 
verklarin g blijkt , dat deze overtuigd was acht kachels 
te moeten leveren en hierop was dan ook zijne bere-
kening gebaseertl. Nadat aan  lolthuis het bouwen der 
bewaarschool was gegund, droeg hij  het smidswerk en 
daaronder  de levering der  kachels aan d op. 

e kachels, ten getale van acht, werden door 1 [omveld 
geplaatst zonder  eenige opmerking van tien aannemer 
en ook nimmer is daarover  tusschen dezen en tien di-
recteur  der  gemeentewerken eenig verschil van gevoelen 
geweest. 

r  bovendien"  — zegt de commissie — „zet  lolthuis 
geheel ter  zijde de duidelijk e bewoordingen van art. 5 
van het bestek, waarin op tien negenden regel voorkomt: 
„moetende hij  in ieder  geval de door  hem aangenomen 
werken uitvoeren, naar  de teekeningen, beschrijving en 
opgave, die hem door  de directie zullen worden ver-
strekt"  enz. En nu geeft de gedrukte teekening, die 
niet te scheitien is van bestek en voorwaarden, duidelijk 
aan, dat er  acht kachels moesten geleverd worden.' 

e opmerking, door s in zijn laatste adres 
gemaakt, dat in de school in de Peperstraat bij  aanbe-
steding zijn bijgebouwd vier  lokalen, terwij l slechts twee 
kachels zijn geplaatst en dat na den bijbouw van zes 
lokalen op tie school aan den Oosterweg slechts twee-
kachels geëischt werden, is eene opmerking, die naar 
het oordeel der  meergenoemde commissie, alle waarde 
mist. n de bestekken van aanbesteding der  bedoelde 
werken is geen sprake van levering van kachels; deze 
zijn later  met alle schoolmeubelen afzonderlijk aanbesteed. 

Ten slotte verklaart de commissie: „onze zienswijze-
is dus zeer  bepaald, dat aan den aannemer s 
geene vergoeding mag worden toegekend voor  beweerd 

gesneden voegwerk, evenmin voor  tie levering van 
twee kachels." 

Naar  aanleiding van de tierde grieve, door s 
iu zijn laatste adres aangevoerd, het opleggen nl. van 
eene boete van / 450 wegens te late oplevering van het 
werk, hebben wij  alsnog een nader  rapport gevraagd 
van tien directeur  der  gemeentewerken. e bericht 
ons in zijn advies, hetwelk mede bij  de stukken is 
gevoegd, dat de termij n van oplevering met tien dagen 
kon worden verlengd wegens vertraging. welke tic uit-
voering van het werk ondergaan heeft tengevolge van 
tie weersgesteldheid. 

e Oplevering had dus moeten plaats hebben op den 
n i 1892. n 24sto> i gaf s per  brief, 

die op den 25-'°" i in handen van den directeur  kwam, 
dezen kennis dat het werk gereed was. Aangezien het 
op den 26-''» i g was en dc directeur 
op den 27~l c i l andere werkzaamheden moest verrichten, 
bepaalde hij  de opneming van het werk op den 28s , en . 
Op uitdrukkelij k verzoek van s evenwel werd de 
opneming uitgesteld tot den 30"'™ . Nadat op dien 
dag het werk was opgenomen, ontving hij  den ;i  1 i 
het bericht, dat de kachelpotten onvoldoende waren en 
door  andere moesten worden vervangen, terwij l hem 
tevens onder  het oog werd gebracht, dat reeds herhaalde-
lij k door  den opzichthebbende hierop was gewezen en 
hij  nochtans in gebreke was gebleven voor  eene tijdig e 
vervanging zorg te dragen. a ontving de directeur 
geen bericht en evenmin een verzoek om het werk 
opnieuw op te nemen. Eerst in een aan ons college 
gericht schrijven van den i8 d e n Juni geeït s te 
kennen, dat de kachels op den 1 r 1™ Juni van andere 
potten waren voorzien. 

e directeur  meent, dat bij  de berekening van het 
bedrag der  kortin g op de bestekspenningen de meest 
mogelijke billijkhei d in acht is genomen, aangezien daarbij 
dc 11  '«-  Juni als opleveringsdag is aangenomen en niet 
de iS'li- Juni, op welken dag s feitelijk eerst 
kennis heeft gegeven, dat hij  aan zijne verplichtingen 
had voldaan. 

t de zienswijze van de commissie voor  de openbare 
werken vereenigen wij  ons ten volle, evenals met de 
beschouwingen van den directeur  der  gemeentewerken. 
Wij  vinden mitsdien in den inhoud van e 
adres niet de minste reden om terug te komen op de 
te zijnen aanzien door  ons genomen besluiten. Terwij l 
wij  daarin terugvinden de grieven, reeds in zijn eerste 
adres aan 11 ontwikkeld, meenen wij  dat beide adressen 
thans als één kunnen worden beschouwd en dat uwe 
vergadering mitsdien zal kunnen volstaan met het nemen 
van ééne beschikking. Voor deze beschikking nu vindt 
gij  de motieven in dit advies en in dat, hetwelk wij  op 
den 6'1™ September  jl . bij  u deden inkomen. Wij  hebben 
mitsdien de eer  11 in overweging te geven om te 
besluiten: 

aan . . , naar  aanleiding van zijne adressen 
van den 14'len Juni en den l6^ ea September  1892 te 
kennen te geven, dat de d geene termen vindt voor 
het nemen van eene beschikking op zijn verzoek om 
uitbetaling van f633.75 wegens beweerde levering van 
„gesneden voegwerk"  en twee kachels bij  den bouw 
van de Westerbewaarschool, en dat de d afwijzend 
beschikt op zijn verzoek om kwijtschelding van een 
gedeelte ad / 270 der  hem opgelegde boete, wegens te-
late oplevering van het werk." 

Conform het voorstel van den Voorzitter  werd be-
sloten het advies ter  visie te leggen, om nader  aan de 
orde te worden gesteld. t advies wordt in de verga-
dering van Zaterdag 29 dezer  aan de orde gesteld. 

J TO T G
. 
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1 >e Voorzitter  opent de vergadering met een toepasselijk 
woord bij  den aanvang der  werkzaamheden op de win-
teravondbijeenkomsten, waarna de notulen worden gelezen 
en onveranderd vastgesteld. 

Van eenige ingekomen stukken wordt mededeeling 
gedaan en op voorstel van het bestuur  besloten ook 
dit jaar  een prijsvraag uit te schrijven over  een nader 
vast te stellen onderwerp. 

a wordt de heer . a met algemeene 
stemmen tot lid der  Afdeeling aangenomen en vervolgens 
is de regeling der  werkzaamheden aan de orde; reeds 
hadden een paar  leden toezegging gedaan op een der 
vergaderingen als spreker  op te treden; terwij l bij  rond-
vraag een voldoend aantal leden zich disponibel stelde 
voor  het houden van kunstbeschouwingen, het ex-
poseeren van bouwmaterialen en voor  het behandelen 
van bouwkundige onderwerpen. 

Na de bezichtiging van eenige keurige plaatwerken, 
wordt de vergadering onder  dankzegging aan de leden 
voor  de trouwe opkomst door  den Voorzitter  gesloten. 

' F.N . 
Vergadering van  20 Oeleber 1892. . 

Na opening door  den Voorzitter  , werden de notulen der  vorige ver-
gadering voorgelezen en met een kleine wijziging goedgekeurd. Als spreker 
voor  dezen avond trad op de heer  1' van t'appelle, ingenieur-eleetricien 
te m . die tot onderwerp gekozen had : /-Jcctrische verlichting. 
Spreker  als inleiding de ontwikkelingsperiode van hel electrische 
licht te doorloo]*-n en lieschreef de geheele wording van de hedendaagsche 
dynamo-eleitrischc machine. e als uitgangspunt  den ge-
wonen magneet,  bij , met vermelding van de 
successievelijk aangebrachte verbeteringen, eene dynamo-machine in haren 
piiniilielsten vorm, waardoor  men in de gelegenheid werd gesteld, op 
/eer  duidelijk e wijze de werking hiervan na te gaan. Vervolgens beschreef 
hij  de toepassing van de hierdoor  bekomen elcctricitcit tot het verkrijgen 
van electrisch licht , en deed dc Vergadering ten slotte met eenige der 
meest l>ekendc systemen kennis maken, waarop in den tegenwoordigen 
tij d het electrische licht wordt aangewend. 

Xadat de Voorzitter  den spreker  uit naam der  oprechten 
dank betuigd hail voor  de aangename en leerrijk e voordracht, werd de 
bijeenkomst gesloten. 

Vraag: Welke soort van ontsmettingstoe-tellen verdienen aanbeveling 
en waar  worden die vervaardig,! ? 

 E . 
s-(  A VEN 11 AGE . r  1>. en W. is voor  tie uitvoering van de restauratie 

van <ie vestibule in liet oude raadhuis, aan enkele bekende firma's prijs-
"1 'gave gevraagd voor  het uitvoeren van bedoelde restauratie naar  het 
gewijzigd ontwerp. 

Na overweging van gedane aanbiedingen hebben 1!. en \V . den d 
voorgesteld, de uitvoering van het werk ondershands op te dragen aan 
de firma s & Zonen alhier, voor  de som van /  zullende het 
werk binnen den tijd van vier  maanden uitgevoerd zijn.  )e d heeft dit 
voorstel aangenomen 

e kosten van het geheele werk zullen  /'  bedragen. 
. Ter visie is gelegd eene voordracht vau Ji. en \V , inhoudende 

eene herziening der  regeling van den werkkring, de bezoldiging enz. van 
de ambtenaren bij  tie technische afdeeling der  publieke werken. Xaar 
aanleiding daarvan stellen . en W. aan den d voor  te besluiten: 

i°. de titels en jaarwedden van de ambtenaren, in vasten dienst tier 
gemeente, niet ingang van  Januari  tc bepalen als volgt: 

r  der  publieke werken f Xooo 
tiemeente-ingenitur  en gcm.-architect . . . /  tot  6000 

, hoofd van een der  bureau's. . . .,
Adsistent-ingenieurs en ads.-architecten . . . . .

Opzichters en klerken le klasse ,,

 „  „  Soo 
 het werken voor  particulieren aan die ambtenaren te

behoudens in zoodanige bijzondere gevallen, waarin daartoe door -
mcestcr  en Wethouders vergunning wordt verleend ; 

 het kader  der ambtenaren iu vasten dienst bij  de publieke
voor  hel oogenblik vast te stellen  hoogste) als volgt : 

n
,, gemeente-ingenieur. 
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Ecu gemcente-twchitect. 
.. adviseur  in bouwzaken. 
,, ingenieur, hoofd van een der  bureau's, 

/es adsisleut-inyenieurs. 
Twee adsistent-architecten. 

f hoofdopzichters. 
 hie-etweventig opzichters en klerken. 

l n. Burgemeester  en Wethouders te machtigen, hoven het sub  ge-
noemde personeel, naar  gelang der  behoefte, tijdelij k personeel in dienst 
te nemen, waarvan de wedden zijn te regelen overeenkomstig die van de 
in vasten dienst der  gemeente zijnde ambtenaren. 

— Zaterdag, 22 dezer, werd in  dejaarlijkschealgemeene 
vergadering gehouden van de Vereeniging van voorstanders eener  Neder-
landsche octrooiwet. n het jaarverslag werd o. a. medegedeeld, dat de 

r  van waterstaat, handel en nijverheid in eene audiëntie aan den 
voorzitter, den heer . heeft medegedeeld, dat een ontwerp eener 
Nederlandsche octrooiwet bij  zijn departement iu bewerking is. n verband 
hiermede werd den leden in het verslag nog eenig geduld op het hart 
gedrukt en daarnevens de wensch uitgesproken naar  eendrachtige samen-
werking tegenover  de pogingen, welke de tegenstanders van zulk eene 
wet zullen in het werk stellen om hunne krachten lot tien aanstaanden 
strijd te verzamelen. 

t ledental bedraagt 106. 1 >e ontvangsten over  180,1 bedroegen 
 en de uitgaven ƒ 254, zoodat er  op l Januari jl . een batig saldo 

was van ƒ 2 2 3, welk saldo op 1 Januari ïNyj  vermoedelijk /'12S zal zijn. 
e altredende bestuursleden werden allen herkozen. 

— liet bestuur  der  Vereeniging voor  kadaster  en landmeetkunde heeft 
besloten, op 14 November  a. s., na afloop der huishoudelijke vergadering, 
lielangstellenden met-leden gelegenheid te geven de voordracht bij 
te wunen van den heer  ( . J. Colpa, over: de photographic als hulpmiddel 
vuur  architectuur  en terreinopnemingen. 

Tot een beperkt aantal zullen introductiekaarten verkrijgbaar  worden 
gesteld bij  den heer  (.. \V. , secretaris der Vereeniging,Gelder-
sche e  Amsterdam. 

c photogrammetrie u eene in ons land weinig bekende meetmethode, 
waarvan met goed gevolg partij  kan worden getrokken voor  de marine, 
het leger, de topographiscne opnemingen, voor  door  ingenieurs, 
bouwkundigen enz. 

Eene specialiteit op dit gebied i> de ingenieur, afdeelmgschel voor  de 
militair e topographische opnemingen in , de heer  Paganini Pio, op 
wiens nieuwste onderzoekingen up phut«igrammetriseh gebied iu het bijzonder 
de aandacht zal worden gevestigd. 

— e Gemeenteraad benoemde tot leden van de commissie tot het 
ontwerpen van bepalingen zoowel betreffende het loon als den arbeidsduur 
bij  eerste stemming tien wethouder  Serrurier  en de heeren Treub, Nolting, 

, Cuypers, Van den Wall Bake, en bij  de tweede stemming den heer 
Pijnappel. 

— e heer  A. W. e Flïnes heeft tut de eigenaren van de perceelen, 
die bestemd «aren om len behoeve van de nieuw te bouwen beurs te 
worden onteigend, een rondschrijven gericht, waarin hij  meedeelt, dat, 
nu het onteigeningsontwerp door  de Tweede r niet is goedgekeurd 
en het gemeentebestuur  van het plan \\'. P. \V. afziet, hij  een combinatie 
wil trachten te vormen, ten einde nog een laatste poging tot verwezen-
lijkin g van de zaak aan te wenden. m verzoekt hij  den eigenaars 
beleefd hem op een bijgevoegd biljet op te geven voor  welken prijs zij 
gedurende de eerstvolgende 6 maanden bereid /ijn hem hun perceelen 
af te -taan. 

N 1 . e öóste algemeene vergadering van de j  tot 
Bevordering der , die indertijd werd uitgesteld, zal Zaterdag 
12 .November  e. k. gehouden worden. 

. t bijzondere belangstelling wordt in den taatsten tijd 
ile werkzaamheid der g gadegeslagen ten opzichte der  gelden, 
die besteed zijn eu nog zullen worden tot ver  betering der  afwatering van 
de rivier  de s nabij  deze stad. 

Voor  de verruiming van het winterbed der  rivier  tusschen dc brug in 
den spoorweg naar t en die voor  liet gewoon verkeer  is ree<U 
hel geheele vroeger  in de s gelegen eiland St.-Anthonie weggegraven 
en ook hel zomerlied van dat riviervak is door  verdieping en verhreeding 
grootendeek in een normalen toestand gebracht. 

t schijnt in de bedoeling der g te liggen dat norinaliseeren 
verder  voort te zetten, door  het verrichten van haggcrwerkeii iu de rivier 
tusschen het -ladspark en de voorstad Wijk . t voornemen wordt niet 
algemeen zonder  vrees tegemoet gezien; immers het is bekend, dat tic 
toestand van een gedeelte der  brug voor  gewoon verkeer  over  de , 
en meer  bepaald de eerste pijler  aan de oostzijde, reeds geruimen tii 1 
eenige bezorgheid wekt. 

e vaargeul tusschen dien pijler  en het oostelijk landhoofd heeft eene 
huiveringwekkende diepte gekregen en wanneer  nu de verdieping der 
rivier  boven- en benedenwaarts de brug langs kimstmatigeii weg zal zijn 
geschied, is het gevaar  voor  ontgronding der  fundcering van de pijlers 
tier  brug niet ongemotiveerd. 

s in den afgeloopen zomer kon men de fundeering van alle pijler-
boven den waterstand waarnemen, en het verschijsel deed zich toen voor 
dat eenige brugopeningen geen of zeer  weinig water  doorlieten, terwiji 
in andere daarentegen, o. a. in de meest oostelijke overspanning, eene 
verbazend sterke stroomsnelheid was waar  te nemen, liet voornemen tot 
het verruimen van hei profiel der  rivier  komt ons, ter  voorkoming vau 
de veelvuldige overstrooiniugen zeer  gewenscht voor, maar  wij  vragen hiel 
aan wien het aangaat of niet in de allereerste plaats met het verruimen 
vau het profiel der  brug moet begonnen worden. 

WAGE N 1 N<;EN. e Gemeenteraad heeft den . 
S. lïitters, eene gratificatie toegekend voor  de 
desinfectie bewezen. 

Win w. e Gemeenteraad verleende met algemeene stemmen aan deu 
heer  T. Aukes, te , concessie voor  den aanleg eu de exploitatie 

1 van een stoomtramweg van - Zierik-ee. 

— r zijn wederom nieuwe staaltjes aan het licht gekomen van het 
' stelselmatig bedrog, dat gepleegd wordt in het vervaardigen of namaken 

van voorwerpen van oudheid en kunst. t Panische blad te  heeft 
een onderzoek ingesteld bij  leden van de Socütê aes Antufttaires de /-mm,; 
dat verrassende uitkomsten heeft opgeleverd. Overal hebben tegenwoordig 
de vervalschcrs vrij  spel, niet alleen in , , frankrij k en 
andere landen, maar  <-ok in het (tosten is de namaak in vollen gang. 

Alle hulpmiddelen en alle hulptroepen worden opgeroepen om zooveel 
mogelijk het beding te bedekken. 

Zoo i> onlangs in Auvergne eene werkplaats ontdekt, waaraan drie 
personen hun werk- en geestkracht wijdden: een aarde w erk-fabrikant , een 
listig commies der  belastingen en een koopman in antiquiteiten. t drie-
manschap had de rollen goed verdeeld.  >e eerste vervaardigde het voorwerp, 
de tweede verborg het Op een afgelegen plaats, de derde bracht den liel-
hebber  erheen. 

<>p die wijze gelukte het hun zelfs om eene imitatie van het aardewerk 
van Oiron, langen tijd bekend geweest onder  den naam van faiences de 

i 11. voor  gulden te verkoopen. 

[emeente-architecl, den heer 
dien-ten, door  hem bij  de 

 i.NAl.lA . 
— j . besluit is benoemd inde orde van 

< >ranje-Na>sau tot officier  de hoofdingenieur  der 
marine J. W. tallen. 

— j beschikking van den . van iiiuneul. 
Zaken, is aan . i . J. de l haulcpié. 
op zijn verzoek, met 1 Nov. a. s. eervol ontslag 
verleend als conservator  bij  het m van 
 'udheden te . 
— Bij  den aanleg van den Sumatra-spooiweg 

zijn benoemd tot tijdelij k opz. ie kl. V..J.  forming, 
tot tijdelij k onderopzichter  2e kl. .  >. van 
 uilenburg. 
— j de exploitatie van den Sumatra-spoorweg 

zijn werk/aam gesteld : als tijdelij k opzichter  >e 
kl. V. ; als tijdelij k ouderopzichter  le 
kl. V. F. de , A. . Beek en . ; 
als tijdelij k onderopz. 2e kl. F. A. A. J. Valken-
hof!'; als tijdelij k onderopz.  kl. . . a 
en 1.. . 

— Tot directeur  van dc gasfabriek té Batavia 
is benoemd de heer  S. J. Enthoven, thans als 
zoodanig te Soerabaia werkzaam. 

— Tot hoofd-ingeland van de e 
en n lot rellen is gekozen de heer  Jhr. 
nu. P, van t te . 

— Tot directeur  der  te stichten boterlabriek 
te Zw eelo, prov. , is iienoenul de heer 
A. W. v. d. .Sluis Az., te Appelsga. 

— e Gemeenteraad te Nieuweramslel be-

noemde den heer  <i. W. Schneider  opzichter 
bij  de -reiniging. 

— e volgende fortificatie-opzichters je kl. 
/ijn overgeplaatst: li . Strang van 't (Jee», van 
Zuilen naar  Naarden; J. m , van 

 naar  Zulten; dc lung, opzichter  [. . 
i , van Nijmegen naar  Breda. 

— c opzichters le kl. bij  de telegraphic . 
E. F. . te , en . |. . de 
 Jager  le Vcnloo, zullen nut 1 r  van 
 standplaats verwisselen. 

— j de Staalsspoorwcg-niaatsehappij  zijn na 
voldoend examen benoemd tot opzichter-machinist 

 2c klasse  lueren: V. n te , 
; J. . van den g te Vcnloo. W. S.  te 
! Nieuweschans, A. .1. Prins te t'treeht en .

 tof  3e
 de heeren: . W.  van t 
te Tilburg en . J. n le Blerik. 

VA' ANT  1V . 
— r  der  kun. t a p ij  11 a b r i e k 

le  Adres vóór  20 Nov. aan commis-
sarissen der  fabriek. 

— Opzichter, tevens t e e k e n a a r. v« »or 
ongeveer  vier  maanden. Adres met brieven onder 

 28368 aan het  der  tYiemve
dantsehe Courant. 

 t e e k e  a  r voor  2 a
 Adres motto Teekenèartan hel bureau 

\an />< Opmerker. (//< advert, in //" . 44.» 

Openbare 

 eu S vun 
 zijn voornemen* o|i Utnsdag 

den S r , da namiddags te 1 
nur, ten ttaadhuizc aldaar  aau te besteden : 

t N van eene L aan 
de c . 

. roorwaarden eu teekening lugcu op 
e gewone  en uren, ter  keiuiisiiriuin g op de 

l'taaUeÜjie brereturir eu iu t .Stadx-Timnierliiua 
te , en zijn tevens voor  ƒ 1, - verkrijg-
baar  Jij  Wed. 1'. VAN W  ZOON

 llontta'ta U*.
N.ideiv iuttehtingeu ziju te bekomen »uu gemeld 

timmerhuis e uuuwijziiii r  in lueo zal plaatsheb-
ben op bintdertiutj den O November i voor-
nüddagl te 11 uren. 

e u moeten op den dag der 
aaabustedim;  des miiuidüâ s *ti i uiu*  zijn inge-
leverd iu eeue  .uiugewczeu gesloten bus, 
geplaatst ter  G  Alge-
meene

2y October  1892.  O 1' 3 59 

j tot Exploitatie van 
. 

Op iHnndag den l.ï \orrmlirr . 
des namiddags len * ure [lokale tijd\, aan het 
Centraalburean tier j  tol ENpluitutic 
van Staatsspoorwegen bij  de e n te 

, van: 
BESTE  No, 51)1. 

t willigen en n van het 
hoofdgebouw en eenige bijkomende 

n op de halte . 
g /3660.—. 

e besteding geschiedt volgens j 01 van het 
bellek. 

t bestek ligt van deu 28'""  October  1882 ter 
lezinit aan hei ('entraalbureau bij  de -

n en aau het bureau vauden r 
U  te /.nlfen eu is op franco aan-
vraag (per brief) aan genoemd Centraalbiircnii  i t 
van' Weit en Werkeni te bekomen, teen betaling 
v.u f 0.50. 

n worden gegeven aao liet ('entraal-
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 

r  voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 

8"  November  ! . len 3 uur  voormiddag 
i West  tijd-. 

, deu "  October  1898. 

j tot Exploitatie van 

j tot Exploitatie n 

'ip  den Vowmfcur  1*92 
des uaiuiddays ten S ure -lokale tijd), www het 
Centraalbureaa dn- j  tot Expbitatie 
van Staatsfpoorwegerj  bij  de e n te 

, vau: 
 Bit. 

g van stalen platen en klemwiggen. 
BESTE  BS. 

g van stalen . 
e bestcdintr  gesehirdt voljceiis ? 17 en 19 van dc 

bestekken. 
l)elieslekkciilii:;;eu van den 2.T;"  October  lsihJ fer 

leziug aan het Centraalburean bij  de e u 
en aan liet Bureau van den lieer r 

. . E te Utrecht, eu zijn opframeo aan-
vraag ''per  brieft aau "jeiinciur i Centraalburean > t 
Tan Wieg en ) e bekomen, teireu betaling 
van fO.ÜOm 4 

n worden u aan bet Centraal 
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 

r  vounmeim
, den October 

Op Vrijdag den rljdrn  Xorrmher 
S des namiddags te drie uur, zal de e 

van de  te l \ aa«-
bmitedrn t 

t maken van de e gebou-
wen en n voo  een -

- en k aan de Teilin-
n te Sassenheim op het -

ceel sectie A. 1°. 800. 
1 t ontwerp lijf t van af 1 November  a. s. ter 

inzage en overname iu het'  We „lift  bruÜU paèVêf1 

te , terwijl gedrukte bestekken aldaar 
a ƒ1.— zijn te verkrijgen. 

e nanwQsinc iu loco zal g 
den n November  des middags te 12 uur. 

Verlangde iulichtiiureu \Sorden inmiddels ̂ êeven 
door  den areliitect 

W.  VAN . 
 4.(. 

. 

 VOO G VAN N STAAT.) 
<)|,  ï» \orrmbrr 1898, 

des namiddags ten S ure (lokale tijd), aan hel 
Centraalburean dei- j  int e 
van Stmitsspoorweu'eu bij  de e n te 

, van: 
 No. 590. 

t maken van den n bovenbouw 
van de g ove de E 
nabij het stationsemplacement 's -
togenbosch. 

Begrooting ƒ 116300 
Ue besteding geschiedt volgens S 58 van bet 

bestek. 
t be»tek ligt van deu 24'u"  October  1882 ter 

lezin- aau het ('entraalbureau bij  de e u 
en aan het bureau van deu r r . 
J. VAN N te 's-lloith en is op franco aau* 
vraag per brief'  aan genoemd (.'entraalbureau t 
van Weg en Werken! te bekomen, tegen betaling 
van t'O.SO 

n wonleu gegeven aau het Centraal 
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 

r  voornoemd. 
-\unwijzing op het terrein zal geschieden den 13 

en 184™ November  1892, ten 1 uurvoormiddag  ll'est 
 lijd). 

, den "  October  1892. 

j tot Exploitatie van 
. 

(lp  den ft'  1 SaTembmr 1N9Ï
namiddags ten % ure (lokale töt), «nu het < 'eulraal-
hnreau der j  tot -
spoorivcgen bij  de e n te i UT, vuu: 

BESTE  No. 104. 
g van eikenhouten . 

BESTE  No. 1(15. 
g van eiken wisselhout. 

c besteding geschiedt volgens art. 9 van de 
bestekken. 

e bestekken liggen van den 28"™ October  !V.'2 
ter  leziug aan het Centraalburean bij  dc e 

n en aan liet bureau van den r r 
Cu. N te  ca zijn op fraato aan-
\ raag i per  brief  i aan genoemd Centraalburean t 
vau Weg en Werken) te bekomen, tegen bttaling 
van /'0.50. 

n norden getrevcu aan het ('entraal-
bureau t vau Weg eu Werken) en door  deu 
Sectie-lugenieur  voornoemd. 

, den 81"™ October  1802. 

Ve iden gevraagd : 

vlug werken en bedrevenheid iu arehtieetunr  ̂ome* 
„tent en persjiectielleekenen zijn veiviscbieu. 

Zonder  ifocde geluigenisseii umtrrut soliditeit eu 
talent oniiuodig zich aau te melden. Adres Bureau 

, motto Tirkenaar. 

| worden in alle plaatsen van d
. Zij , ilie nul r s | 

 zoodanig werkzaam willen zijn, kun-
nen zich daardoor  em rnlu i bestaan | 

| verschuilen 
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. ,
 &  V A N ,

Opgericht 1856. 
Ecredlplema Amsterdam 1993. 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalognesen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  tien Generaal-Agent 
voor  Sederland en

T. G. T Jr . Amsterdam. 
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OVEN S 

e . 
voo it 

Woonhuizen, groote (ichimweii, , -
plaatsen, , , , enz. 

Speciale g voo . 
 vnn leu niin-tc 40 pet

 iiaugcxiru alechta itofachtige 
, nU afval van Cokc£, nnv-ere . 

Antraeite, resten van ketelvunn cn/. verstookt 
worden. 

Geen . 
e ('iilorifèrc s voldoen aau alle eischen van 

comfort, hvgieiie en zuinigheid. 
. 

. Architecten eu » wordenopmerk-
lUU gemaakt, Uit lysteem in alle bestaaudc ge-
bouwen kan worden aangebragt, 

Prospectussen op aanvrage. 
u en attesten ter  inzage. 

W. . V. , 
, 

G N°. 28. 
Heer

A G E N T E *

t 409 
. 

VOO

Stoom-, Gas-, . 
en Waterkracht. 

VOO  (2) 

Personen, Goederen, Spijzen 
E  TV 55. 

Wrang onxe geïllustreerde bro-
chure en refrr-rntirltjet. 

lee  dan 200 alleen in d geplaatst. 

i-  wittore n
 i nu eenig amler  : 

is bekroond door deu
 l'enlonn-telliiur  van decoratieve seldlder-

kunst, Arnhem 1881; attesten vau
 uit alle uurden vau ons land en 

daarbuiten, uonlen tip aauvrniur  toegezonden. 
wordt door  tal van

 eu andere  in 
hunne bettekkei

wordt, tot
 in  anders 

afgeleverd dan in vaten vooraen vau
 in  welke allen wet-

tig ziju gedeponeerd, 
wordt steeds op de  getertrd : 

desverlangd met eertilicaat van oorsprong. 
n leze de n-aardcereude artikels over  dit loodwit in het ,.rV' v d.  d.d. 31 Jan. 1887 ; 

in de „Unit-  m  d.d. i 18*7; in de » ' d.d 11 en 25Juni 1887; 
in de „Schilder"  d.d. i ; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 188'J en 12 Juli 1811(1; in de 
„jmhachlaman"  d.d. 8 - 0 en ia liet „Bciuickandig 11'eekUad' d.d. 5 c 1891 

e vloeistof' voo  het behoud van 

U  A  N  X S T  A A T 3 6 4, . 

B. S . - Arnhem. 
 Z. . a 

 H en  1.11  X
 H. 

 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

N » o « * t e » n d r r » P h c l d l n » 9 
. , - en , enz. em. 

. - en . , em ent 
 van staal of vau t worden -inilsiseo onder 
farantle geleverd door  deu uitvinder  cn fabrikant 

Generaal Agent vnnr  T. O. T Jr .

 (Syst. ) 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds. Separatiemuren. Ventilatieknker a 

Fluaten  ! ^ ^ 2 * : , ^ . ™ " * ' * 
. & J. , 

N VAN 

a EN inj i iamuuiii 
op dn n Tentoonstelling te

1883 bekroond met 

e Tuin en , 

, 
J 99. 

n van t en . 

, 
Photozi » coeraphie 

e ondergetcekende vestigt de aandacht op «ïjn 
inrichtin g voor  P (ia to li l liagra pitte, bijzonder 

geschikt voor  de reproductie van 1 lann, Teehe-
ninfen enz. van 1111. Archileeleu er. Bouwkun 
digeu; op die vuor  Plioloxlm c \ onr  de 
reproductie vun Plair n eu Gravures, ook Tan 
Teelten n gen vuor n enz. ten dienste tai. 

. Uitgevers en op zijne . liip 
vuor . *  alles tot de initiate prijzen. 

Prospectussen met proeven vim bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O. J. W 
Ter drukkeri j  der Vennootschap,,liet Vaderland '*. 

E G X" . 45 , ; Xovcmber  1S92. 

T
1 i 

r  F. W. VAN T JGi. 
Adr~s vuor e en Administratie van het Weekblad en advertentie!. : 

Bureau van  Ofmerker, Van Spdjkataaat  ,s-//age. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia \. , 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e  rellende, tc tdietweren 
Vondelkade  te Amsterdam. 

en al, wat de Administratie van tiet Genootschap betreft, aan den 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam. 

A .1 
 per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 

1 franco toezending, us gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Nederlandsen, 
ë (de landen der  Postunie) f  beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte cn
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E S  contante  ad  cent per stuk 
en  cent per plaat, te liekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's'Hage en bij  deu t Jon. (i.  CZN., -
handelaar  te Amsterdam. 

e j  tot exploitatie van het weekblad De Opmerker heeft de eer  liet volgende onder  de aandacht 

der lezers van dit blad te brengen. 

t 1 Januari a. s, houdt De Opriterker op het orgaan te zijn van het Genootschap „Architectur a et Amicitia" . 

n verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins gewijzigd en zal deze luiden: „He Opmerker". 

Bouwkundig Weekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf geenerlei verandering. 

J t aantal platen, tlat jaarlijk s bij  het blad wordt verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 

aantal wordt op een minimum van 25 stuks gebracht. Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat 

de e zich de medewerking van erkende specialiteiten op verschillend gebied verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder het bereik van velen te brengen, wordt met  Januari a. s. tie abonnementsprijs 

gebracht op vijf gulden pe . waarover op  Apri l en  October, telkens voor de helft, per  kwitanti e 

beschikt wordt. 

Voor het buitenland en é (de landen der  postunie) bedraagt de abonnementsprijs ƒ 6.50 

per jaar  en voor dc overige landen f 8.— per  jaar, beiden met verplichte vooruitbetaling. 

n het bijzonder  wordt de aandacht der  leden van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  op het 

bovenstaande gevestigd, omdat, na het einde van den loopenden jaargang, hun Dc Opmerker niet mee t 
toegezonden. s kunnen zij  zich door het nemen van een abonnement ook de verdere geregelde toezending 

verzekeren. 

Van heden af worden door  onze .Administrati e en den ! abonnementen aangenomen. 

F. W. VA N T JGz. 

N V A X T . 
Op Woensdag 9 Xovcmber a. s., des avonds te 8 

uren, zal in hét Genootschapslokaal eene
 gehouden worden, ter  behandel ing van 

de concept-wet. 

Namens het : 

Dc

C. W. . 

A ET . 

976''  van Woensdag 2  1892. 

e Voorzitter  opent de vergadering cn heet de 
leden welkom, waarna de notulen der  vorige bijeenkomst 
worden gelezen en goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukkeu bevond zich een schrijven 
van de afdeeling Amsterdam van den „Volksbond" , 
vereeniging tegen drankmisbruik , inhoudende een verslag 

e ïedactie van a et Amiciti a stolt zich alleen k TOOT den inbond van stnkken, t met de initialen Ap 
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van een gehouden vergadering, waarin bepaald is ge-
worden een verzoek te richten aan alle vereenigingen 
te Amsterdam, niet het bouwvak in betrekking staande, 
om in de bestekken het volgende op te nemen: e 
werklieden moeten in afgepast geld, man voor  man, 
op het werk betaald worden.''  Na eenige discussie, 
waaraan verscheidene heeren deelnamen, werd dit schrijven 
als kennisgeving aangenomen. 

Ook was een schrijven ingekomen van den heer 
A . p alhier, waarin de aandacht der  leden gevestigd 
wordt op een bij  genoemden heer  ter  bezichtiging ge-
stelde gesmeed-ijzeren toogvulling. 

Aan de orde was nu de ballotage van den heer 
G. A . Adema, die niet algemeene stemmen als gewoon 
lid werd aangenomen. e heer  11. G. Jansen doet 
daarna eenige mededeelingen omtrent het genootschaps-
orgaan, waarover  op tie volgende gewone vergadering 
een besluit zal genomen worden. Er  wordt vervolgens 
een commissie benoemd van drie leden, bestaande uit 
de heeren 1.. J. , G. A. Zeeman en Paul . de 
Jongh, om het bestuur  in deze zaak bij  te staan. 

 )e Voorzitter  bespreekt hierop de wetsherziening en 
vraagt de meening der  Vergadering om hiervoor  eene 
bijzondere vergadering uit te schrijven of de conceptwet 
op de eerstvolgende gewone vergadering te behandelen. 

e meerderheid bleek te zijn voor  eene bijzondere ver-
gadering, zoodat deze werd vastgesteld op Woensdag 

1 9 .November  a s. 
e heer . J. kijnin k verkreeg nu het woord tot 

het houden zijner  aangekondigde bijdrage , die tot on-
derwerp had: een en ander tn'cr het eikenhout en 'line 
gebreken. Spreker  herinnerde zich , dat eenige tij d ge-
leden , in de vraagbus van het Genootschap de volgende 
vraag gevonden werd: welke zijn de gebreken van eiken-
hout en -.vooraan herkent men diet e vraag is tot 
dusverre onbeantwoord gebleven; daarom meende spr. 
haar  dezen avond uitvoerig in behandeling tc nemen. j 
stelt zich voor  alleen te bespreken de gebreken, die zich 
bij  den pas gevelden eikenboom kunnen voordoen, en 
liet eenige duidelijk e platen circuleeren ter  opheldering 
van het gesprokene. Spr. geeft in het kort een overzicht 
van het hout in het algemeen en zegt hoe professor . 
Nördlingen uit Tubingen de verschillende houtsoorten 
heeft geclassificeerd. t eikenhout nu behoort tot het 
loofhout en wel met duidelijk begrensde jaarkringen en 
wijde poriën, liet is een vaste houtsoort, welke bestaat 
uit harde en zachte, poreuse, elkaar  afwisselende lagen; 
het kan zeer  verschillend zijn in sterkte en duurzaamheid, 
zelfs kan hetzelfde stuk hout op onderscheidene plaatsen 
verschillend zijn van sterkte. t z. g. sterk eikenhout 
moet op de afgezaagde en opgewerkte uiteinden in den 
regel slechts ééne kleur  hebben, d. w. z. de harde jaar-
kringen mogen op de eene plaats niet lichter  of donker-
der zijn dan op de andere. e zekerste kenteekenen voor 
sterk eikenhout zijn dikke, vaste jaarkringen en fijne, 
dicht samengedrukte, poreuse lagen. Spr. gaat breed-
voerig na de afwijkingen, waardoor  het sterke hout zich 
onderscheidt van het minder  goede. t onderscheid is 
hoofdzakelijk in de jaarkringen gelegen, die, indien ze 
gelijke vastheid en sterkte hebben en van het hart tot 
het spint even dik zijn, het hout tot i s t c kwaliteit maken. 

n deze jaarkringen verschillend zijn, is het hout wel 
zachter  dan eerstgenoemde, maar  kan toch nog tot het 
sterke hout gerekend worden. t verschil in jaarkringen 
kan evenwel bederf doen ontstaan in het hart van den 
boom. t vindt zijn oorzaak doordat de boom geveld 
is, nadat hij  zijn hoogst mogelijk volkomen toestand 
heeft bereikt; hij  zet dan wel jaarlijk s nog een nieuwen 
rin g aan, maar  de dikte van den stam neemt nauwlijk s 
toe, doordat de schors door  de jaren dikker  en vaster 

geworden is en het uitzetten bemoeilijkt; hierdoor  worden 
de binnenste jaarkringen steeds vaster  te zamen gedron-
gen, de poreuse lagen worden dan zoo fijn  dat de poriën 
zich sluiten, waardoor  de omloop der  sappen gestremd 
wordt; de ringen, die het dichtst bij  het hart liggen,, 
missen nu de voeding die hen moet onderhouden en er 
ontstaat een kiem van verrotting. Bij  zulk hout moet 
men bij  keuring vooral op de kleur  letten der  sanien-
 gedrukte vaste ringen. Behalve de kleur  is er  nog eene 
andere eigenschap, nl. de geur. Van gezond en sterk 
hout verkrijg t men spaanders die een zuren, bittcrachtigen 
en sterken geur  verspreiden. \ a nog het middelbaar 
sterke en het zwakke hout besproken te hebben , gaat spr. 
over  tot de gebreken. e zijn: een bedorven hart of 
ring , schadelijke plekken en scheuren, wormsteken of 

! een z. g. paardenpoot. Onder  een bedorven hart wordt 
 verstaan een boom die door  ziekte is aangetast; deze kan 
ontstaan óf doordat het hout verouderd is óf door  een 
 gebroken tak, die, doordat verscheidene jaren noodig 
waren voordat de schors over  de breuk heengegroeid is , 

| tot verrottin g is overgegaan en dit aan het hart heeft 
medegedeeld. Vervolgens worden de verschillende soorten 
van kwasten besproken, hoe zij  ontstaan en hunnen 
nadeel igen invloed op den boom. Spr. gaat vervolgens 
al deze gebreken breedvoerig na met hun ontstaan en 
hunne inwerking op het hout. 

Nadat naar  aanleiding van het gehoorde door  vel-
schillende heeren nog eenige vragen gesteld waren, 
bedankte de Voorzitter  den heer  kijnin k namens de 
Vergadering voor  zijne belangrijke lezing, die door  spr. 
op verzoek ter  opname in het weekblad werd afge-
staan. e kunstbeschouwing van den heer i Gazar 
bestond uit de Bildcrschatz für das
uitgegeven door  Julius , die met groote be-
langstelling bezichtigd werd en waarvoor  de Voorzitter 
den kunstgever  den dank der  Vergadering bracht. 

Nadat nog door  den heer k gevraagd werd 
of het bestuur  geen pogingen zou kunnen doen. om 
de leden in de gelegenheid te stellen, groote bouw-
werken gedurende den bouw te bezichtigen, werd, 
niets meer  aan de orde zijnde, de vergadering gesloten. 

(A.etA.) G V A N . 
t bestuur  der  afdeeling Amsterdam van den Volks-

bond „Vereeniging tegen drankmisbruik "  heeft een onder-
zoek ingesteld in zake de uitbetalingen van loonen in 
kroegen, en daartoe eene vergadering belegd met ver-
schillende vertegenwoordigers van werklieden-vereeni-
gingen. t resultaat dezer  besprekingen was als volgt : 

t rechtstreeksch uitbetalen van loontn in kroegen 
door  de aannemers of bazen aan de werklieden komt 
het meest voor  bij  de zoogenaamde eigenbouwers. Bij 
de groote aannemers geschiedt het in den regel niet. 

r  het stelsel van onder-aanneming echter, waarbij 
ploegjes werklieden bij  voorbeeld het aftimmeren van 
eene verdieping aannemen, komt de werkman veelal 
toch Zaterdagsavonds in de kroeg terecht, om het 
overgeld te deelen, hetwelk gewoonlijk aan één man 
van de ploeg door  den aannemer of baas wordt uitgekeerd. 

t opnemen van bepalingen in de bestekken omtrent 
het uitbetalen van de werkloonen op het werk zelf, werd 
algemeen gewenscht geacht. Op eene volgende vergade-
ring, waarbij  eenige architecten en aannemers tegenwoor-
dig waren, werd in denzelfden geest de zaak besproken 
en vooral van de zijde der  aannemers aangedrongen op 
dwingende bepalingen in de bestekken. 

n werd de volgende redactie voor  deze 
bepaling: 

 werklieden moeten in afgepast geld, man voor
op het wcik uitbetaald worden'. 
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r  dc Vergadering werd nog besloten om aan alle 
vereenigingen te Amsterdam, die met het bouwvak in 
betrekking staan, het verzoek te richten de opneming 

r  bepaling in de bestekken ingang te doen vinden. 
Wij  voldoen gaarne aan dit verzoek door  onze lezers 

met het bovenstaande in kennis te brengen; wij  vreezen 
echter  dat een behoorlijke controle op eene dusdanige 
bepaling voor  den architect eigenaardige moeilijkheden 
zal meebrengen. 

(A. et A.) . 

Als antwoord op een in de vraagbus van A . et A . 
gevonden vraag (*) diene het volgende: het algemeen 
gevoelen van de Vergadering was, dat, indien het 
kleuren der  bedoelde portlandwerken met in het bestek 
is opgenomen, dit ook niet kan worden gevergd. 

e bij  dit nommer behoorende plaat stelt voor  een 
kamerbetimmering in een woonhuis. 

e betimmering, hoewel bij  de uitvoering eenigszins 
gewijzigd, door  de lengte-afmeting te verminderen om 
de suite te vergrooten, werd uitgevoerd in blank en 
gebeitst eikenhout. 

Gedeelten van de wanden zijn door  pilasters in vakken 
verdeeld, die bekleed zijn met imitatic-goudleerbehang, 
gespijkerd met bronzen kopspijkers op stevige raam-
werken. Om de eentonigheid te vermijden, werden enkele 
dezer  vakken bekleed met Tenicr-voorstellingen. 

t lijstwerk der  lambrizeering werd gebeitst met z.g. 
eikenhoutbeits, terwij l de vlakke gedeelten van paneelen 
en pilasters in de natuurlijk e kleur  gebleven zijn. 

t genoemde eikenhoutbeits werd niet alleen om de 
kleurschakeering toegepast, maar  ook omdat de koppen 
van spijkers en schroeven voor  het bevestigen van lijst-
werken niet dan onder  een donkerder  sauslaag uit het 
gezicht gewerkt konden worden. 

e werklieden. hoewel geen meubelmakers, doch 
gewoon aan het aftimmeren van scheepskaj  uiten, brachten 
met uitzondering van het ornenicntwerk, het geheel tot 
stand en waren hier  juist goed op hunne plaats, daar 
de vochtige muren niet toelieten er  met den lijmpot 
langs te trekken. 

e meubelen, in hetzelfde genre van de kamer uit-
gevoerd, kregen een eenigszins andere tint, door  namelijk 

t eikenhout in een gesloten kast te laten berooken 
met ammonia liquida. 

r  deze manier, om nieuw eikenhout de kleur  te 
geven van oud eiken, komt men het antiek eiken zeer 
nabij ; zij  heeft echter  dit nadeel, dat het hout geen 
zichtbare spiegeldraden mag bezitten, aangezien deze b:j 
het intrekken van dien damp blank blijven. Tegenover 
dit nadeel staat echter  het voordeel, dat, wanneer  het 
verwerkt hout spint bevat, dit ook voor  een onkundige 
zichtbaar  is geworden. t jonge hout schijnt onvol-
doende zuren te bevatten om cene inwerking met 
ammonia liquida toe te laten. 

t plafond, als stukadoorwerk behandeld, werd 
beschilderd in nabootsing van eikenhout, terwij l tusschen 
de ribben ornementbeschilderingen werden aangebracht. 

e schoorsteen is zoodanig gemaakt, dat daarin een 
gewone haard geplaatst kan worden, ter  weerszijden 
ommetseld en bekleed met een tegelversiering. 

Wandbctimmering en meubelen zijn in de was geboend. 
Een en ander geeft een sierlijk geheel, dat nog ver-
hoogd wordt door  het plaatsen van eenig antiek porselein 
en zilverwerk met daarbijbehoorende versieringen. 

 A . . 

 Opmieier

E  T E . 

s dat nu het resultaat van dien veelbesproken wedstrijd 
tusschen dat uitverkoren tiental onder  de Nederlandsche 
bouwmeesters?" 

„(ji j  zegt dit op een toon, alsof ge er  meer  van 
verwacht had, maar  wat mij  betreft, eerlijk gezegd, 
is 't me hard meegevallen. dat er  nog zooveel van 
terecht gekomen is, waar  het College, dat de zaal: 
behartigde, zooveel blijken van onhandigheid gegeven 
heeft, van 't eerste begin af, want die „Comedy of 
errors"  is al met de noodkerk begonnen." 

t de noodkerk! maar  die heeft toch niets met 
de prijsvraag te maken?" 

t juist niet, maar  toch heeft die onnoozele tent 
eene geschiedenis gehad, die als een voorspel van de 
prijsvraaghistori e kan worden beschouwd." 

„We l zoo, dat wist ik niet en wat is daar  dan mede 
aan de hand geweest?" 

„Een van mijn kennissen, een aannemer te \ . heeft 
er  mij  't volgende van verteld. Je herinnert je wel tlie 
advertentie in De Opmerker, kort na den brand, waarin 
kerkvoogden inzending eener  globale opgave van kosten, 
in huur  of koop, met plan voor  een noodkerk vroegen ?" 

„Ja , ja, dat herinner  ik mij.' ' 
„Weln u mijn zegsman, die Zaterdags die advertentie 

gelezen had, maakte s daarop een teekening 
met begrooting klaar  en stoomde daarmede 1 Jinsdags 
naar  Apeldoorn. j  werd hier  verwezen naar  een der 
heeren van 't College, die vreemd opkeek een vreem-
deling voor  zich te zien, en zijn bezoeker  spoedig liet 
bemerken. dat het in 't geheel de bedoeling van de 
heeren niet geweest was, vreemden uit te noodigen, 
die toch ook onmogelijk niet de ingezetenen zouden 
kunnen concurreeren." 

e bezoeker, van zijn kant, gaf zijne verwondering 
te kennen, dat dan van deze bedoeling niets bleek in 
de advertentie, en wat 't concurreeren betrof, toen hij 
de stukken te voorschijn haalde, bleek niet alleen zijne 
begrooting belangrijk lager  dan een der  ingekomene. 
doch ook zijn plan een der  beste te zijn. Toen bleef 
den kerkvoogd niets anders over  dan zijn bezoeker 
te beloven, het plan in de vergadering van 't College 
over  te leggen en onze aannemer ging naar  huis met 
de beste verwachtingen." 

„Een week later  kreeg hij  zijne stukken terug met 
een brietj e van den secretaris van 't College, waarin 
deze zijn excuus maakte en mededeelde, dat de ad-
vertentie in De Opmerker eigenlijk een persoonlijke 
vergissing van hem was geweest, dat de bedoeling.. . . 
dat het hem speet, enz. en hij  gaarne den inzender  de 
gemaakte onkosten persoonlijk zou vergoeden." 

„Va n dit roijaal aanbod werd natuurlij k geen gebruik 
gemaakt " 

Toen ik voor  een paar  maanden een bezoek aan de 
pas voltooide Apeldoornsche kerk bracht en toevallig 
dit gesprek tusschen een paar  andere bezoekers te hooien 
kreeg , moest ik bekennen, dat de uitroep : s dat nu 
het resultaat", mij  wel wat overdreven voorkwam; de 
meneer, die hem bezigde, had zeker  persoonlijke redenen 
voor  zijn nurksche opvatting, misschien was het wel . . . . 
nu ja, wie of wat hij  was, daar  heb ik niet naar  gevraagd. 
k kon mij  beter  vereenigen met de opvatting van den 
andere, want werkelijk , ook mij  viel het resultaat van 
het veelbesproken onder-onsje op het eerste gezicht nog 
al mede. 

t mij  evenwel beproeven die onverkwikkelijk e 
geschiedenis voor  eenige oogenblikken op zijde te schui-
ven. Trouwens men moet bij  de beschouwing van een 
bouwwerk de omstandigheden, waaronder  het ontstond, 
slechts in aanmerking nemen, voor  zoover  zij  direct 
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van invloed zijn geweest op ontwerp of uitvoering. 
n droegen den architect Verheul op een 

kerk niet toren te bouwen, die f 150,0c"  mocht kosten; 
hoe heeft de bouwmeester  zich van die niet alledaag-
sche taak gekweten? t hij  een type weten te schep-
pen, eene oplossing van 't moeilijk vraagstuk van 
protestantschen kerkbouw, die tot leerrij k voorbeeld kan 
strekken in een volgend geval ? 

1 t vermoeden , reeds bij  gelegenheid van de tentoon-
stelling der  prijsvraag-ontwerpen en in het jury-rappor t 
zelf uitgesproken, is bewaarheid. t inwendige geeft 
een groote zaal tc aanschouwen, voor  velerlei doel-
einden geschikt, doch ten eenenmale zonder  karakter  en 

 het uitwendige is wel getracht door  enkele dctail-
vormen en 't aanbrengen van een toren een kerkelij k 
aanzien aan 't gebouw te geven, doch ook dit is slechts 
ten deele gelukt; het moge den leek bevredigen, den 
kenner geeft het niet veel te zien en te denken. 

Uitstekend geslaagd is de planverdeeling, uitstekend 
dc acoustiek (ten minste naar  't geen men er  van ver-
wacht), uitstekend de verdere inrichtin g (op de galerij-
trappen na, waarvan dc distributi e te wenschen over-
laat).  loc jammer, dat van de architectuur  niet het-
zelfde gezegd kan worden en deze weder  niet anders is 
dan een samenstel van vormen, zonder  ziel. 

e renaissance"  wordt zij  genoemd in de 
opgeschroefde beschrijving van het gebouw in ten onzer 
groote bladen. 

Zal 't dan nimmer ophouden, dat onzinnig schermen 
met groote woorden door  onbevoegde beoordeelaars , 
waarop wij  telkens onthaald worden, zoodra weer  een 
product van ..nauwgezette studie en inspanning"  van een 
onzer  bouwmeesters verrezen is? Zullen wij  dan nog 
steeds moeten lezen van „doorgebroken''torens, gebouwd 
van steen, „opgekomen uit de donkere diepte"  en der-
gelijken onzin meer  ? 

1 lollandsche decadence ware in de meeste gevallen 
een betere naam voor  den modestijl onzer  dagen en 
vaak mag het als een geluk beschouwd worden, dat 
ten bouwheer  tegenwoordig nog al eens karig met zijne 
middelen is, hetgeen den bouwmeester  noodzaakt wat 
zuinig te zijn bij  't overgieten van zijn werk met de 
stijlsaus, die het smakelijk moet maken, lli j  wordt dan 
wel gedwongen tot eenvoud, de eerste eisch voor 
karakter , al is hij  niet dc eenige en al is daarvoor  boven-
dien ook noodig heel wat studie en heelwat meer 
smaak, dan voor  't uitzoeken van vormen uit de staal-
kaart van Stopno. 

j  de Apeldoornsche kerk schijnt die studie zich tot 
de planverdeeling te hebben bepaald ; voor  de verdere 
oplossing van 't vraagstuk ontbrak waarschijnlij k de tijd . 

Vergelijk t men het prijsvraag-ontwerp met het uitge-
voerde , dan blijkt , dat tie wijzigingen van geringe 
beteekenis en daarbij  de in het jury-rappor t gemaakte 
opmerkingen geheel genegeerd zijn. 

Zou de bouwmeester  zelf zoo tevreden over  zijn arbeid 
geweest zijn, tlat hij  tlie onverbeterlijk achtte, of was 
hem de eisch gesteld het prijsvraag-ontwerp, zooveel 
als eenigszins mogelijk, vast te houden en het alleen 
wat te besnoeien ? 

e dit /.ij , de geringe wijzigingen hebben veelal niet 
tot verbetering geleid. 

e portalen aan de eindgevels zijn er  niet fraaier  op 
geworden; zij  vormen geen geheel met die gevels, maar 
zijn er  aangeplakt en vooral aan de zijde van de -
laan betreurt men het ontbreken van een waardig front. 

e portalen ter  weerszijden van den toren zijn evenmin 
gelukkig van conceptie, de contreforten daaraan doen 
een gewelf verwachten, waar  slechts een vlak plafond 
te zien is, terwij l ook de dak vorm dezer  portalen het 

 oog niet aangenaam aandoet. 1 t weglaten van den 
! dakruiter  op het kerkdak schaadt niet alleen aan 't sil-
j  houet, maar  doet tevens, wanneer  men het gebouw 

van achteren beziet, in het oog vallen, dat de toren 
in plattegrond niet recht voor  de kerk staat, doch 
eenigszins gedraaid. 

r  zal toch wel een goede équerre op het werk 
geweest zijn en de Apeldoornsche metselaars zullen toch 

! het gebruik van 't schietlood wel kennen?) 
! liet vervallen van de ontworpen frontons op de 
contreforten van het hoofdgebouw, doet de disharmonie 

j  van de schuine afdekkingsvormen, aan die contreforten 
 toegepast, njet de vormen van de kroonlijst nog sterker 
uitkomen. Tot en met den z waren cordonband, die overal 
is omgevoerd, is, zij  het dan ook niet in -

: renaissance geest, toch in één geest gewerkt; daarboven 
. begint het vergeefsch zoeken naar  karakteristieke detail-
 vormen, totdat de kroonlijst weder  rust brengt. 

Aan den toren zijn de contreforten weer  anders be-
handeld , maar  toch zijn aan dit bouwdeel, al moest 
het dan ook wat lager  worden, de bezuinigingen aan 't 
 effect ten goede gekomen. 

Al s bij  vele torens staat de spits eenigszins uit het 
j  lood, dit kan zijn nut hebben met het oog op de 
 heerschende winden, doch voor  het feit, dat de spits 
 ook zichtbaar  gedraaid op den toren staat, kon ik geen 
andere verklarin g vinden dan gebrek aan nauwkeurigheid 
in 't gebruik van het schietlood. 

n alle torenspitsen is bij  wind ook beweging waar 
te nemen. Nu is deze spits geconstrueerd met een 
doorgaanden koningstijl , stevig bevestigd aan een krui s 
van balken onder  den 4l l c " zoldervloer. 

Bij  een zeer  matig briesje gevoelt men, op den vloer 
staande, zeer  duidelijk beweging, naar  't mij  voorkwam 
te sterk, om niet op den duur  het loswerken van het 
balkenkruis in het metselwerk en van het metselwerk 
zelf te veroorzaken. e balken zullen wel verankerd 
zijn , maar  van eene in de hoeken naar  beneden door-
gaande verankering van het spitsgevaarte, gelijk die 
vaak wordt aangewend , was niets te zien. 

j  dacht, die constructie deugt hier  niet, zij  kan 
te verbeteren zijn door  den koningstijl van onderen af 
te zagen en vri j  tc laten in zijn beweging en eene ver-
ankering in de hoeken alsnog aan te brengen. 

n heeft dan wel een afgezaagden stijl in den toren, 
doch daar  zou geen haan naar  kraaien en het gevaar 
zou aanmerkelijk verminderen, het gevaar, dat die ge-
vangen koning net zoo lang werkt tot de Apeldoornsche 
gemeente met een werkelijk „doorgebroken"  toren kon 
pronken. Er  is meer, waar  gewoonlijk geen haan naar 
kraait , zoo bijvoorbeeld de kapconstructie van gebouwen 
als dit. Bij  prijsvragen blijk t nogal eens, dat vele bouw-
meesters deze dingen als lastige bijzaken beschouwen, 
liefst maar  schematisch en in een nevelachtig tintj e op 
de ttekening aan te brengen. n een bestekteekening 
gaat dit niet aan, daar  moet ten minste de constructie 
in hoofdzaak zijn aangeduid, ofschoon de aannemer 
gewoonlijk naar  de details mag raden, tot het op 
uitvoering aankomt. 

n is het werk in vollen gang, iedereen heeft het 
even druk , voor  een zorgvuldige detailleering ontbreekt 
dan vaak de tij d en 't komt er  ook zoo nauw niet op 
aan, een flink aannemer ziet niet op een stuk hout of 
eenige kilo' s ijzer. 

Nu dat schijnt ook hier  niet 't geval te zijn geweest; 
wie zich in de kapruimt e waagt, kan dit constateeren; van 
de e renaissance bemerkt men hier  evenwel 
niets meer, dit zullen diegenen kunnen opmerken, die 
in de gelegenheid waren wel eens in gebouwen uit de 
160* en 17de eeuw achter  de schermen te kijken. 
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e kap heeft behalve hare bedekking nog heelwat 
meer  te dragen , namelijk de geheele plafondbetimmering 
en dit is geen kleinigheid. 

t is natuurlij k de Apeldoornsche gemeente een 
glorie, thans eene kerkruimt e te bezitten „geheel en al 
vrij , zonder  lastige hinderpalen, als vrijstaande kolommen, 
beeren, etc"; met welgevallen richt zij  haar  blik opwaarts 
naar  . . . . een net van trekstangen , dat vooral in de half-
achthoekige einden van 't plafond een zeer  onesthetisch 
effect maakt. 

Ware het den bouwmeester  gelukt voor  de afdekking 
van deze groote ruimte eens eene origineele en stijlvoll e 
oplossing te vinden, allen, die't wel met onze bouwkunst 
meenen, zouden dit ten hoogste hebben gewaardeerd, 
en het er  over  eens geweest zijn, dat hem de eerepalm 
toekwam, omdat er  eene overwinning zou zijn behaald. 

e oplossing, zooals zij  hier  gegeven wordt, staat 
in geen enkel opzicht boven vroegere, ja blijf t zelfs bij 
bestaande ten achter  en zij  past bovendien niet bij  de 
vormen van de binnenordonnantie. s deze laatste ta-
melijk decoratief opgevat, het plafond is eenvoudig als 
houtconstructie gedetailleerd; een geleidelijke overgang 
tusschen deze opvattingen ontbreekt. k valt dit 
vooral in 't oog bij  de schildmuren aan toren- en orgelzijde, 
waarlangs de gestukadoorde kroonlijst is doorgevoerd, 
hetgeen op zichzelf, alhoewel niet fraai, het oog niet 
zoozeer  zou hinderen, indien niet tegen die muren ook 
looze spanten geplaatst waren, waarvan dc karbeels op 
de meest onbeholpen wijze in die kroonlijst schieten. 

h genoeg van deze details ; overzien wij  het geheel 
nog eens, dan komen wij  tot de conclusie, dat wanneer 
men in de ruimte, waar  de preekstoel staat, een estrade 
of tooneel opsloeg, een handig decorateur  een dag zijn 
gang liet gaan, en daarna een muziek- of specialiteiten-
gezelschap lil t optreden, niemand zou bemerken zich in 
een kerk bevinden. Ja toch, men zou ook de banken nog 
moeten verwijderen , daaraan alleen zou men 't nog kunnen 
zien. e banken zijn over  't algemeen stemmig in vorm-
behandeling en sterk steekt daarbij  af de rijk e opvatting 
van de koningsloge, een samenstel van motieven uit 

, , .Nijmegen, Bolsward en misschien nog 
meer  andere plaatsen, en van den preekstoel, w aaraan 
herinneringen uit Zwolle verbonden zijn. Ook hier  weinig 
blij k van streven naar  nieuwe of origineele combinaties. 

t is voor  een architect van naam wel de zekerste 
weg om dien naam te houden, dat hij  zich niet waagt aan 
proefnemingen met origineele ideeën; en toch zijn het 
juist dergelijke proefnemingen van voorgeslachten, die, 
ook al zijn zij  niet altij d gelukt, voor  de bouwkunst 
de meeste waarde en voor  hare beoefenaars de meeste 
aantrekkelijkheid hebben. 

 betrekkelijk zeldzaam voorkomend vraagstuk werd 
hier  gesteld, eene bevredigende oplossing werd niet 
geleverd. n schoone gelegenheid om dit ten minste 
te beproeven is weer  voorbijgegaan. 

A qui la faute? 

. 
 Welke soort van ontsmettingstoestellen ver-

dienen aanbeveling en waar  worden die vervaardigd? 
Antwoord: Aanbeveling verdienen: 
1 °. e ontsmettingstoestellen van Oscar  Schimmel &  C" . 

te Chemnitz (Saksen). 
2°. t ontsmettingstoestel systeem J. E. Bacon. 

Professor . . Wolff , die met deze toestellen proeven 
nam, spreekt daarover  in  Are/ril' fiir  patho-
logische Anatomie und  undfiir klinische  . 
102 Band, 1885, een gunstig oordeel uit. e firma J. . 
Bacon te Elberfeld verklaart zich tot het geven van 
nadere inlichtingen gaarne bereid. 

3°. e ontsmettingsoven naar  het systeem van de 
firm a e Jongh c\: Co. te Oudewater. t systeem ver-
eischt een afzonderlijken stoomketel en past „stroomenden" 
(door  de goederen gedreven) stoom van zekere spanning toe. 

4". e ontsmettingsoven naar  het stelsel van 1'rof . 
Van Overbeek de . e wordt vervaardigd door 

j de j "  te , terwij l con-
 tracten voor  de levering worden gesloten door  den heer 

. (ï. Bingham te . n dit stelsel wordt stroomende 
waterdamp van 100" (dus zonder  overdruk) toegepast 
en deze wordt in het toestel zelf ontwikkeld, zoodat 
geen afzonderlijke stoomketel noodig is. d wordt 
ook in laatstgenoemd systeem de stoom onder  geringe 
spanning gebruikt, zonder  dat daarvoor  nog een afzon-
derlijk e stoomketel noodig is. 

e sub 3°. en 4". genoemde toestellen zijn de eenige 
die hiertelande vervaardigd worden. e deskundigen 
zijn verdeeld over  de vraag welk stelsel de voorkeur 
verdient; het systeem e Jongh is duurder, het andere 
vermoedelijk iets langzamer in het gebruik. 

G TOT G T 
TE . 

 van  October jSo

 >ezc bijeenkom»!, de eerste van een nieuw vereen igingsjaar, werd 
hoofdzakelijk in l*dag genomen door  het afdoen van huishoudelijke 
/aken. e tijd werd liesteeil aan het uitbrengen van jaarverslagen en 
het ..temmen over  personen, bcgrootingen, enz. e s 
bracht allereerst een uitvoerig verslag uit. waarin hij  de geschieden hl 
van het afgeloopen jaar  in korte trekken weergaf. t bleek, dat 
de toestand r Vereeniging bloeiend mag heelen. e leden, wier  aantal 
thans  bedraagt, gaven steeds meer  bewijien v.m belangstelling in den 
bloei der  Vereeniging, door  het trouw bijwonen der  bijeenkomsten, het 
houden van kunstbeschouwingen, het beantwoorden van vragen, enz 

Naar  buiten was de Vereeniging nuttig werkzaam door  het steunen 
van verschillende nuttige instellingen, zoowel financieel als op andere 
wijze. c Penningmeester  legde den toestand dei kas bloot en gaf zijne 
rekeningen en liockcn ter  inzage, welke staande de vergadering nagezien 
en in onle werden bevonden. c begrooting voor  het jaar
werd vastgesteld op ƒ

Als nieuwe leden werden voorgesteld en toegelaten de heeren W. , 
. l'cnon en . . 
n plaats van de twee aftredende bestuursleden, de heeren J. \V. Ped-

denrors en J Wibbelink, werden gekozen de heeren 1'. Van de Wint en 
N. W. i 

n dc vaste commission voor  het beantwoorden van vragen werden 
successievelijk gekozen: 

 voor  nialerialenkcnnis: . Edzards, . llomveld, . Switters, F. 
h Wiardi en . Wachtendorf. 

2. voor  waterbouwkunde: |. de , . de Jong en . Schreuder. 
 voor  constructieleer: J. van Gent, P. van de Wint en Pb. . 
. v„or geschiedenis en stijl: J. van Gent, F. Bach en G. Nijhuis. 
voor  bouwkundige rechtskennis; N. W. , j . li. Jager  en F. . 

c vragen bui bevatte  vragen en wel: 
 Wat is de Jezutetenstijl en welke kenmerken heeft hij? 

2. Wat verstaat men door  baardvoegen en gesneden voegen, of zijn er 
nog meer  soorten van voegen en hoe is hare behandeling? 

J. Wat i*  de geschiedenis der  Academie- of ltroèrkcr k en welke ver-
anderingen heeft ze in den loop der  lijden ondergaan? e vraag wordt 
wordt gedaan niet het oog op hare aanstaande amoveering. 

s een aannemer na de primitieve opneming eener  fabriek, indien de 
eigenaar  haar  in werking stelt, verplicht het onderhoud gedurende den 
onderhoudstermijn voor  zijne rekening tc- nemen, ook al is dat onderhoud 
in het bestek niet bepaald ? Zoo ja, naar  vindt men een wetsartikel, dat 
hierop van kracht is ? 

Eenige aangename afwisseling in de eentonige werkzaamheden dezer 
bijeenkomst boten dc tentoongestelde platen uit c Architect"  en 

, benevens plan en teekeningen van het nieuwe huis 
van bewaring en rechtsgebouw tc lireda, ter  bezichtiging afgestaan door 
den heet e . 

J TOT' G . 

G \-< . 
Vergadering ion Vtijdmg  October

Nadat de Voorzitter  een hartelijk welkom tot de leden heeft gericht, 
wordt de/c eerste winteravond-vergadering geopend. e Secretaris brengt 
na het lezen cn goedkeuren der  notulen ver.lag uit over  het Nationaal 
Congres voor , ter  gelegenheid van het -jarig bestaan der 

j  t. b. d. Bouwkunst le Amsterdam gehouden, en van de in 
dit jaar  gehouden excursie der  Afdeeling naar , waarna de heer 
W. it. van Pierland overgaat tot hel houden zijner  lezing: s over 
bouwwerken te Buenos-Ayres''. Spreker  /egt dat zijne aandacht op Amerika 
is gevestigd geworden door  het bijna dagelijksch lezen van verschillende 
belangrijke gebeurtenissen in dat werelddeel voorkomende, cn dit gaf hem 
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dan ook aanleiding eens na te gaan wat er  al zou op het gebied van 
n in die nieuwe wereld te zien was. 

n 't bijzonder  is sprekers oog gevestigd op de stad Buenos-Ayres of 
de ..Stad der  goede lucht"  omdat de noodige gegevens hiertoe hem 
welwillend door  een goed vriend zijn verschaft. 

Alvorens over  tc gaan tot het behandelen der  inrichting van die stad, 
geeft spreker  een klein historisch («verzicht van hare stichting. 

lïuenos-Ayres is de hoofdstad der  Argentijnschc republiek, gelegen aan 
den rechteroever  der a r  en . van de zee verwijderd. 
/ij  werd 1 535 dooi n o de a gesticht. n tweede 
voorname periode voor  lïuenos-Ayres vormde het jaar  toen onder 
het Bestuur  van n Juan de (ïaray de terreinen werden aangewezen 
voor  de eigenlijke stad en die voor  den landbouw. 

n  werd de bevolking reeds geschat op n enden 
s het recht verleend in handelsrelatiëu te treden met Buenos-

Ayres. Omstreeks de helft der  eeuw kreeg de stad een beier  aanzien; 
pannen daken kwamen voor  die van stroo in de plaats cn het bouwen 
begon een meer  geciviliseerden weg in te slaan. 

e stad is regelmatig in kwadraten ingedeeld en heeft rechthoekig 
snijdende straten, waaraan huizen gebouwd, meest met 'ï« verdieping. e 
bevolking der  stad neemt verbazend toe; /ij  telt thans  inwoners 
en zal, zoo voortgaande, in tien loop der  volgende eeuw de bevolking 
van 1.ouden verre overschrijden* 

(laray verdeelde bij  de stichting het daartoe bestemde vierkant in kwa-
draten van  varas  vara — , waarvan voor  elk blokhuizen 

 varas en voor  de breedte der  straten  varas. Steeds werd het prin-
cipe van brcede en rechte straten in het oog gehouden en in
werd bepaald dat de minste straatbreedte in 't vervolg moet zijn . 
Gemakkelijk en regelmatig zijn de grondplannen voor  een Amerik. stad 
en men geeft zelfs tegenwoordig de straten geen namen meer, maar  nummers. 
Spreker  zegt dat uit 't voorgaande valt te leeren dat daar, waar  bij  de stich-
ting reed-, een vast plan bestond, niet zulke treurige toestanden geboren 
kunnen worden als bij  ons, waar, zoover  spreker  bekend is, geen 
uitbreidingsplan bestaat, en huizen aangekocht moeten worden 0111 ln-tere 
toegangen of verkeerswegen te verkrijgen, of eerst waterververschingen 
voor ile grachten der  stad ontworpen en uitgevoerd winden, om ze na 
eenige jaren misschien alle weder  te dempen. n heelt daar  in de toe-
komst gezien en niet te plaatselijk gedacht. 

Volgens eene bepaling van  mochten de huizen aan den openbaren 
weg niet honger  dan  varas zijn; in  is bepaald dat zij  niet honger 
mogen zijn dan . en in de breedste straten . Bij  uitzondering 
mag men op groote pleinen hoogde gebouwen optrekken; voorzeker 
een maatregel waardoor  de toetieding van versche lucht bevorderd wordt. 

t de bestratingen schijnt het lot i.SSS treurig te zijn gesteld geweest. 
Vij f ingenieurs werden toen l>enoemd tot het l>estudeeren van eene nieuwe 
bestrating en na onder/oek werd door  hen eene houtbcstrating voorgesteld 
zooals op de boulevards te Parijs. e bestrating werd vuor  hel centrum 
tier  stad toegepast en voor  die buiten het centrum werden granielsteenen 
gebruikt. 

Eene gunstige ligging heeft Buenos-Ayres voor  haar  rioolstelsel; de 
stad is . boven den waterspiegel gelegen. Spreker  gaat in 't 
bijzonder  hel riool-systeem na, dal in twee deelen is gesplitst. 1 let 
hemelwater  van den openbaren weg wordt afzonderlijk afgevoerd en staat 
in geenerlei verband niet de riolen voor  fecaliën en menagewater, zoodat 
uit de straatkolken geen bedorven lucht kan opstijgen. Under  leiding 
van den ingenieur  Juan Frederic a Tobe n gemaakt, hebben de 
kosten dezer  rioleering ruim  inillinen bedragen. Spreker  wil onze 
riolen met dat stelsel niet vergelijken, want hij  is l>ang het spreekwoord in 
toepassing te moeten brengen, „als je daaraan roert, dan gaat bet ruiken" ; 
tie toestand hier  vindt spreker  allertreurigst. 

lïuenos-Ayres bezit vele groote pleinen, waarvan er  zijn tlie eene 
oppervlakte hebben van ongeveer  58 . Spreker  vergelijkt hierbij  ons 
Jianka- en , welke daarbij  vergeleken , een pover 
liguur  maken, ofschoon men overigens over  onze pleinen niet kan klagen, 
/.ij  konden wat sierlijker  van aanleg zijn, met wal beeldengroepen en 
monumenten, en liefst geen fonteinen op Binnenhof of Bankaplein, want 
de eerste, hoe schoon en meesterbik van teekening en , staat 
daar  zoo hulpbehoevend en armzalig, dat men haar  liever  als een 
oudervveisch stadspompje daar  zag geplaatst, terwijl de tweede op een 
zoo klein pleintje evenmin past. < >ok de huizen, daar  aau de pleinen 
gebouwd, zijn veel fraaier  dan hier, waar  ze meestal smakeloos zijn. -
terstede prijken veelal aan de pleinen de zijgevels der  huizen met 
hunne privaatrameii, of nissen met gecementeerde jalouzieën , waartegen 
apothekers- of dien-tverrichtingbussen zijn geplaatst, ofwel hekjes 
van hoogstens /  de , hangende aan armzalige krammetjes. 
Schoolgebouwen bezit lïuenos-Ayres er  , ware paleizen, waarvan 
ile indeeling niet veel van de onze afwijkt , met iu 't algemeen ruimere 
gangen en op zichzelf slaande privaten. e materialen voor  die bouw-
werken zijn voor  den onderbouw meest graniet en voor  den bovenbouw 
verschillende si lorten w it te steen, uit Brazilië betrokken, /ij  zijn in 
Pïansche- en e stijl ontworpen, doch dragen niet 
zoozeer  het karakter  voor  een sein tuigbouw. Vervolgens gaat spreker 
verschillende groote bouwwerken na, als het gouvernementshuis, de be-
roemde kathedraal van lïuenos-Ayres, reeds in  gesticht en waaraan 
in  een grout e ahside is bijgebouwd, het Zuiderstation, hel gebouw 
van de Provinciale bank en anderen. 

Spreker  heelt genieend verschillende vergelijkingen niet onze stad te 
moeten maken, omdat er  van de Amerikanen op practise!) gebied zooveel 
te leeren valt, en wanneer  wij  zien dat Buenos-Ayres, veel later  geslicht 
dan 's-Gravenhage, heeft wat wij  hier  niet hebben, vraagt spreker 
zich af. ol wij  niet terecht den naam verdienen, tie l'lnneezen van 
Europa te zijn; spreker  gelooft . wanneer  hij  ziet dat Buenos-Ayres 
heeft  abattoirs en wij  slechts memorieposten en adressen, zij
hospitalen en vv ij  slechts cén gebrekkig, dat nog verscheidene eieren 

van Columbus hier  uitgebroed zullen moeten worden. Verkieslijker  zou 
het zijn zoo wij  iu 't algemeen meer  doortastend en minder  kleingeestig 
waren. Spreker  hoopt dat deze bijdrage moge strekken om mede te 
helpen die toestanden te verl>eteren. 

e zeer  belangrijke lezing werd toegelicht door  een fraaie collectie 
photographieën van Buenos-Ayres. 

a ging de heer  P. du n . over  tot het houden zijner  bijdrage: 
n voordracht van Philipp Veil" , getiteld: „Voortaan geen stijl meer". 

Philipp Veit, zegt spreker, schreef dit stukje naar  aanleiding van een 
; door  hem gelezen roman „Een juweel", van t vrijheer  von Bibra. 

t vangt aldus aan: t is voor  eene verlichte en beschaafde natie 
' volkomen overtollig een stijl te bezitten en een gelukkige eeuw is het 
 die ons eindelijk van den stijl, dien zoo knellenden baud der menschhei-i, 

1 heeft verlost en een diep medelijden mag men daarom gevoelen met 
 ons voorgeslacht. 

r  al die eeuwen heen kende men voor  iedere periode, ieder  volk 
een afzonderlijken stijl en zelden gehikte het een genie, zich wal vrijer 
bewegende, tegen den stroom op te roeien. k echter, toen de -
stijl , welke alle andere stijlen als een pruik in elkander  had gedraaid, uiteen-
spatte, was het vuor  goed met stijl gedaan. n plaats nu dal men blijde 
was van stijl verlost te zijn, begon men weer  te zoeken naar  denstijlder 
toekomst, schreef prijsvragen uit en ging ontgravingeu doen. meeneilde 
hem te zullen ontdekken. h tevergeefs, hij  werd niet gevonden. 

l stijl volkomen oittioodig is, maar  de beschaving als hinderpaal ii 
den weg staat, ziet men eindelijk in. Geruime tijd was noodig vooi 
de levensvatbaarheid eener  slijllooze toekomst, en stijl vindt men nog 
slechts bij  eenige barbaarsehe volkstammen in vergeten hoeken der aarde 
tot hij  ook daar  zal wegzinken. Satan zelfs voelt zich iu die nieuwe 
omgeving te huis eu alles en allen krijgen hetzelfde cachet; elk mensth 
gelijkt haarlijn op zijn broeder. e middelen die de beschaving ten dienste 
slaan, zijn vele, eu tot de krachtigste hulpmiddelen behoort het bier. 
Wie had het durven denken: „hel Bier"  en toch dit verzekerde, in groote 
hoeveelheid aan de vijandelijke stammen toegediend, het rustig bezit van 
Algerië aan de . Alles werkt mede tot beschaving zonder  stijl 
en karakter  en dc overwinning op de verouderde begrippen is zoo goed 
als zeker. e natuur  wil echter  nog maar  niet met den lijd meegaan, 
(icdeeltelijk is het de nieuwe kunst gelukt tic natuur  van den fatalt :t 
stijl te bcruoven en slechts weinige wedeispannige kunstenaars en kunst-
liefhebbers die zichzelven overleefden, staan nog brommend in tien weg, 
hoewel meestal slechts met het woord stijl in den mond. Tevergeefs 
echter, want als onverbeterlijke stijlvolle warhooltlen zullen zij  bij  een 
oudroest geworpen cn, zooal niet vernietigt!, tlan toch aan de ver-
getelheid prijsgegeven worden.  >an zal in een t hristelijk bouwwerk, 
dal te midden der  werken van de barbaren overbleef, een lustig deuntje 
weerklinken op de tonen van een draaiorgel in plaats van hel stijlvol 
koorgezang en het altaarbeeld zal plaats maken vnnr  Venus en Camhrinus 
niet den aapmenscli aan hunne voeten in haaien kleurendruk, de ont-
wikkeling en verlichting voorslellende. Schuine e spotprenten 
naast gekleurde plant- en dierstudies en modeplaten, zullen de vereering 
voor  het realisme hooghouden. Standbeelden van pleister  of papier-stüe 
zullen worden opgericht voor  den norspronkelijkcn grootmeester  der  be-
schaving en verlichting en in plaats van het verouderde Te m zal 
luide hel koorgezang weerklinken: 

Wij  gelooven allen in éénen (Jud, 
Joud, Christen, n en llotientot. 

Wat zaligmakende droom, die in korten tijd zal bewaarheid worden 
in vroolijk begroei door  de ontwakende menscbheid, medelijdend terug 
ziende op het vervlogen tijdperk toen er  van stijl sprake was. 

k dan, t vrijheer  von Bibra, voor  uwe profetische woorden, 
(tij  waarl vermoedelijk de eerste die koen durfde zeggen wal zoovele 
reeds dachten. Wij  zijn u veel verplicht. Voortaan geen stijl meer. liet 
is voor  eene verlichte en ontwikkelde natie volkomen overtollig een sti;l 
te bezitten. 

Nadat lieide sprekers den dank der Vergat lering hadden ontvangen, ont-
spon zich eene levendige discussie over  de vraag: „leert de ondervinding 
dat natuurlijk e steen, na eenige jaren aan de buitenlucht te zijn bloot-
gesteld, door  ophakking in duurzaamheid vermindert? , waar  door 
den één dil niet n werd geacht , keurde een ander  het uit een 
oogpunt van kunstschennis af reeds le spoedig steen-en beeldhouwwerken 
op le hakken, terwijl derden het beter  vonden het wel vroegtijdig te 
doen , zijnde alsdan de vormen nog te zien en de kunstenaar  misschien-
nog in leven. r  de Vergadering tot geen conclusie kon komen, zal 
door  het Bestuur  overwogen worden of het aanbeveling verdient deze 
vraag in handen te stellen van eene commissie l»estaande uit praclische 
vakmannen en een ehemiker, ofwel haar  op te zenden aan het -
bestuur  der j  die haar  in de verschillende afdeelingen kan ter 
sprake brengen. 

e andere vraag: „Wat kan worden gedaan om de critiek in de 
dagbladen te verbeteren?"  zal dom het Bestuur  in handen eener  com-
missie worden gesteld, bestaande uit de heeren: J. J. V. Nieukerkcn, 
J. W. . Berden en Vas . 

Aan de wanden der  zaal was tentoongesteld het plaatwerk, uitgegeven 
ter  gelegenheid van het -jarig bestaan der j  t. b. d. -
kunst, dat duur  den Voorzitter  ten zeerste in tie belangstelling der  leden 
werd aanbevolen ten einde de j  de uitgave van een ver-
volg daarop mogelijk te maken. 

r  den heer  j . . S. z was voor  de kunstbeschoiiw ing afgestaan 
zijn restauratie-ontwerp voor  de St.-Jacnbskerk te 's-Gravenhage. 

1 >e heer . Nooijen gal ter g eenige fraaie monsters l>changsel, 
hem toegezonden dour  de firma e en Van Beest te . t 
behangsel, in effen lint uitgevoerd en het ornement in relief hew erkt, kan 
als zoodanig naar  eigen verkiezing in verschillende kleuren beschilderd 
worden. 

5 Xovcmber  1S92. E . 3fy 

Als leden der  Afdeel ing werden aangenomen de heeren: A. <ï. , 
C. . , 11. J. P. V. van t en J. A. <de . 

Nadat de Voorzitter  den heer . W.  Berden dank had gezegd 
voor  het door  hem voor  de Afdeeling vervaardigde ontwerp voor  eene 
versierde convocatie-kaart, welke reeds  deze vergadering den leden 
was toegezonden, werd «te bijeenkomst gesloten. 

C . 

Vergadering van  October
r  de goede zorgen van het bestuur  konden de leden zich verga-ten 

aan de liezichtiging van eene schoone collectie plaatwerken uit het 
kunstnijvei-hcidsmuseuni te , terwijl op het gebied van kunst-
nijverheid een bullet, een schuiftafel en een spiegel door  de heeren < icbr, 

e alhier  waren ingezonden. Na opening der vergadering en dc gewone 
lezing der  notulen, deelde de heer  Ads. J. v. Achterberg omtrent de 
ingezonden meubelen mede. tlat de schuiftafel berust op eene geheel 
nieuwe constructie; men had hierbij  geen losse bijbladen noodig; de 
tafel zelve bewaart ze zonder  dat dit zichtbaar  is en met de minst mogelijke 
moeite kan zij  verlengd worden , zonder  de stabiliteit te schaden. 

e modellen van tolblinden, mede ter  vergadering ingezonden, werden 
toegelicht door  den heer  J. Jesse, die dit door  verschillende teekeningen 
aanschouwelijk maakte; met zeer  veel aandacht werden de besprekingen 
dienaangaande gevolgd. 

t rapport dei commissie omtrent tie toepassing van /'rt-tedur /'efn, 
bij  monde van den heer  Schmidt uitgebracht, was zeer  uitvoerig. Behalve 
eenige gegevens, ontleend aan de opgaven van den fabrikant, werden minder 
gunstige resultaten opgenoemd en kwam de commissie tot de slotsom 
dal het „protector  petri"  nog niet het vochtwerend middel hij  uit-
nemendheid is. 

V verslaggever  hoopt in een volgende vergadering betere resultaten 
omtrent dat vochtwerend middel mede te deelen. t komt hem vuor  — 
en hij  zal dit bewijzen — dat een oordeelkundige en zorgzame toepassing 
goede resultaten oplevert.) 

Niet alleen eene geanimeerde, maar  ook een verwarde discussie ontspon 
zich over  het doorlaten van vocht bij  harde en zachte steensoorten. liet 
gelukte echter  aan den heer  W. C. r  de metselaarsbazen te over-
tuigen «lat het doorlaten van water  bij  harde en zachte steensoorten op 

eene verkeerde voorstelling berust. * >p een /eer  lezenswaardig artikel in 
e "  omtrent metselspecie hoopt de Voorzitter  terug te 

komen, aangezien dit nauw in verband stond niet de gevoerde discussiën. 
e in de vorige vergadering lienocmde commissie tot het bijwonen eener 

bespreking met de afdeeling n van het Nederlandsch Werklieden-
verbond in zake de oprichting van  van Arbeid bracht bij  monde 
van den heer . s verslag uit. Spreker  deelde de verschillende be-
schouwingen over  die ipiaestie mede en gaf als het gevoelen der  afge-
vaardigden te kennen, dat zij  zich zeer  goed met tie wenschen van het 
Werkliedenverbond konden vereenigen. 

e vragenbus bevatten vele vragen; o. a. omtrent de toepassing van 
tcttorium; het gebruik van  marmercement voor  vlakke wanden; 
of er  le n iemand i- die asphallvlueren kan leggen volgens de be-
staande voorschriften en op welke wijze men in de open lucht eenhard-
gebakken tegelvoer  kan leggen zonder  dat deze opvriest. 

Verschillende daartoe aangezochte leden zullen bun bevinding dienaan-
gaande iu de volgende vergaderingen mededeelen. 

e aangekondigde bijdrage over  stalinrichtingen door  den Voorzitter, 
den heer  « . . van n kon, wegen- het vergevorderde uur, niet gegeven 
worden. 

Na gewone rondvraag werd de vergadering mei een woord van dank-
zegging voor  de medewerking gesloten. 

E . 
. Volgen- het Utrechtsen d zal de Nederlandsche zink-

en luodpleltcrij , vroeger  gedreven door  wijlen den beer  A. . , 
door  «le heeren A. „  J. A. en J. r  worden voortgezet, eu 
gaat in verland daarmede tie aangekondigde veiling niet door. 

U . t ontbreekt niet aan mededingers vour  de vaeeerende betrekking 
van directeur  der  gemeente-reiniging, waaraan eene jaarwedde van /
verbonden is; hun aantal bedraagt  en niet minder  tlan  hebben 
hunne opwachting bij  het gemeentebestuur  gemaakt. Volgens bekomen 
inlichtingen zond een der  sollicitanten, die verhinderd wa- de reis te 
ondernemen, zijn portret en verklaarde een ander  zich bereid met een 
salaris van  genoegen te nemen. Zooals de  Courant 
mededeelt, werden ook vier  nflieieien in groot tenue onder  de -olliciteerende 
massa opgemerkt. 

. 
— j den Waterstaat iu ë zijn 

benoemd tui boofdiog. -de kl. de ingenieur e 
kl. ; t«#t ingenieur  1ste kl.  ingenieurs 
2de kl. J. F. de Gijsehiar  eu W. . van Goor  ; tot 

 2de kl. de  Sde kl. .
tot itiüeuieur e kl. de adsp.-ingenieur  li. ('h. 

. Voorts is verleend een tweej, verlof naar 
Europa, wegens ziekte, aan den ingenieur e kl. 
hij  den waterstaat en '1 lands burg. openb. werken 
.1. . Pierson. 

— Bij  de n iu Nederhiudseli ludié 
is tv/V- tad ;  tweejarig verlof naar , buiten 

r  van den lande,  deu  wezen ing. 2de 
kl. W. »le .loiigh . en benoemd', tot tijdelij k 
mij  .-ing. ~'ile kl. de gewezen 1 luit. der  genie 
W. C. bisuet. 

— lu Neaadaudsch-lndië is bevorderd tot iug. 
2de kl. voor  het vak  sehccp-buiiw de waaru. 
iu-. :hle kl. J. , van Oef. 

— r  den r  van koloniën zijn de 
heeren  F, g Jr. eu P. Schokker  gesteld 
'er  beschikking ran deu t ioiiv  vau , 
u te worden benoemd toi technisch ambtenaar  hij 

het hosehwezeu daartelande. 
— Te 's f.raveuhage is overleden de heer  C. .1. 

luiten, oud boofd-ingenieur  den waterstaat 
 kl. van friesland, ridder  van den Nederlandselicu 

, iu den ouderdom van U  jaar. 
— Bij  kon. besluit  niet 1 Nov. 1892,
 .1. , op ziju verzoek,  ontslag 

verleend als ambtenaar  hij  den algeuieenen dienst 
vau deu . 

— r B. eu W. vau 's-Gravcuhagc is beuoeind 
t>t leekeuonderwijzer  aau de herhalingsschool in dc 

t te ĉheveniugen de heer  .1. l)oua. 
— Tot buitengewoou opzichter  bij  de uitbreiding 

der sluis- eu havenwerken te , is beUoeiml 
 keer . van Wijngaarden, tot uiterlij k 1 Januari 

1894. 
— e heeren . . korevaar  cu . B. van 

n zijn voor  deu tijd vau drie niaandeu ge-
continueerd als teekenaar  bij  dc werken tot ver-
legging van deu . 

VACANT E . 
— Bekwaam tec keuaar  voor  het maken 

vau 3 stel revisieteekeuingeu. Adres de aannemers 
X. A. van den Berg en . G. Treep te Zwolle. 

— Gemeenteopzichler te Ede. Jaar-
wedde /'475. Adres deu Burg. vóór of up 19.Nov. 
( J  adart. in »°. 45.) 

T e e k e n a a r, iu waterbouwkunde prnetiseh 
ervaren. Salaris ƒ90 per  maand Adres lett. V \. 
Bureau Jje Opmerker ^Zie edetri. in nu. 15.) 

in E prsotisob ervaren Tee-
kenaar. 011 middellijk in dieust ti- treden. 
Salaris f 90 per  uniaud. 

Briefen ffmtko met opnaf van tegenwoordige 
] of laaisi vervulde betrekking, lett.: \. V. Bnreeu 

vau dit lila.). 

j tot Exploitatie van 
. 

(VOO G VAN «EX STAAT). 

Op Ulntdag den ï» Xorrmhmr Ï 
des nuniddngi ten 't ure {lokmie tijd), aau het 
Centraalbureait der j  lui e 
van n bij  de e l.uali te 

, van : 
BESTE  No. 500. 

t maken Tan den n bovenbouw 
van de g e 
nabij het stat iontem placemen t 's -

. 
g /116.300. 

e besteding geschiedt volgens $ 5$ van liet 
bestek. 

t bestek ligt van den |4,u"  Oetober  1892 ter 
leziug a;111 het ('eutraalbureau bij  de e 

n eu aan het bureau vau den r r 
. J. VAN < N te 'x-llosc/t en is op franco aan-

vraag (per  briefi aau geuoeind Ceutraalhureau t 
van VVetr  eu Werken) te bekomen, tegen bearing 
van /  0 50 

n worden gegeven aaa het Ceutraal-
hureau t van Weg en Werken) en door  deu 

r  voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal geschiedeu deu 

15de"  en 18*"  November 1892, ten 1 uur  namiddag 
{West  tijd). 

, deu 9ïttm October  1892. 

 A , 
Photozincocrrapliie 

,
e ondcr̂eteekende vestigt de aandacht op zijn 

inrichtin g voor  Pbotol  liagraplile , bijzonder 

geschikt vuur  de reproductie van Plana, Teefce-
olngen enz. van . Architeeten er. Bouwkun-
digen; op die vuor  Phatazlocagraphle voor  de 
repmductie van Platen en Gravure* , ook van 
Teekeningen vuor  Boekwerken enz. ten dienste Tai. 

. Uitgevers eu up zijne f 
voor . , alles tut de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor-
den op franco aauvrutte gratis toegezonden. 

o j . . 

maatschappij tot Exploitatie van 
. 

(lp  deu t*  \oremher mi, 
de, namiddag, ten *  ure ilulate tijd), aan het 
Ceutraalhureau der j  tot Exploitatie 
\au Staatsspoorwegen bij  de e haan te 

J vau : 

 No. :>W. 
t maken Tan twee n en 
het n van bijkomende -
ken op het station . 

Begrooting f 16360. 
e besteding geschiedt volgens S 44 van het 

bestek. 
t bestek liïl van den  November  1892 ter 

lezini; aau liet t eutraalbureau bij  de e n 
eu aau liet bureau lauden r r . 

. G. VAN N te *r«r«eiiisop/ra* « aan-
vraag 'per  tarief) aan genoemd t 
van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van /'1.0O. 

n «orden >;cgeveu aan het Centraal-
bunau t van Weg en Werken) eu door  den 
Sectie-ingenieur  voornoemd. 

Aauwijziug op het terrein zal geschieden den lüJ" " 
Xovembcr  1S»2, ten 12.15 uur uamiddag (Wttt 

 tijd*. 
, den "  October  1882. 

file:///oremher


368 E . 5 Novembe 1892. 

. V A N , 
0  Vrijdag dm mijden

 de. namiddaus te drie uur, zal de e 
vau de  te l.i nu:\ aan-
beeteden : 

t maken van de e gebou-
wen en n voo  een -

- en k aan de Teilin-
n te Sassenheim op het -

ceel sectie A. 1°. 800. 
l outuirp ligt van af 1 November  a. s. ter 

inzage eu overname iu het Café „Hel  hruiae paard'' 
te , terwijl gedrukte bestekken aldaar 
it ƒ1.— ziju te verkrijgen. 

e aanwijzing in loeo /al geschieden op g 
deu Sen November  1802, des middags te 12 uur. 

Verlangde inlichtingen norden inmiddels gegeven 
door  den architect 

\ \ . . VAN '  li ! A 

. 
. 

S te
Staaf-, Plaat», Band-, - en T llzer  enz. 

Steods voorhanden 
llalk i verschilendeprofielen en lengten 

Vijle n en gegoten Staal nil de fabriek 
van Cebr. B &  Co. te Wecucli, alsmede 

, half , zachte, 
uit de eenilre in die steensoort bestaande groeven 
van S Y . 

Eenige  voo
d 

r  du P r o a i i èa 35. 

, . 
Opgericht 1856. 

Ecredlplama Amsterdam fl8§3. 
n en Complete Gebouwen 

Catttlognssen, Ontwerpen en Prijsopgaven 

 Nederland en
T. G. T Jr . Amsterdam. 

g tegen . 
. 

. , 
A  \ . 7 

levert
, , 

. enx. ent. 

h  h  in Juni ]8'.i:; . 

e "nimgill o tot deelname is \,dgetis liet reglement opengesteld tul 15 November 
a. s. n en programma's zijn op franco aanvrage verkrijgbaar  liij  den tweeden 
undergeteekende le Winschoten 

lielinlve e in het programma verluidde prijzen, wordt deze lenluunstellinggesteund 
met medailles in nat urn enz., duur . Jl de , e . 

. de Grooth. vim .Saksen Weimar, den r  van W.  en Xijverl i : d ' hel 
Genootschap van Nijverheid in de pruv. Groningen, enz. enz 

W .1 N . Voorzitter 
A. , Xecrelaris. 

e Fabriek VAN 
, 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teckenaars, ent. 

d n . 

 van Ntnal "f vau t worden sinds O onder 
| garantie geleverd door  den uitvinder  en fabrikant 

 Hem,chrUl. 

Geneml Ajient voor  Nederland en  U

. 
n de gemeente E (Prow(ii  i.\vi>  wordt 

irevraa-d "een
op eene jaarwedde vau ƒ475. 

Vau de vereiVcht wordende bekwaamheden kan 
tfii gemeente hufse iniage genome a en naden- inlieh-
tinsren verkregen worden. 

ESigenluuidig op zegel geeehreren rereoekaenriften 
moeien aau deu Burgemeester  worden toegezonden 
vóór of op den lt> November  a. s. 

e n -

Op  de» Zin Xaermhrr 1893 
des namiddags ten l'/j  ure iGreenicichtijd), zal 
iu het Centraal l'ersuueustation te ; 

in hel lokaal naast dc wachtkamer  :le klasse (ingang 
vestibule worden aanbesteed ; 

Vol". bestek No. 538 : 
t maken van een n -

weg met dubbele g en 
e e n aan 

de Leidsche t te m op 
den g -
dam. 

g ,6900. 
t bestek is ad /*!.— verkrijgbaar  aau het 

Centraal Administratiegebouw der j  aau 
het k te . bij  den Portier, of 
oj> franco aanvraag met toezending van het bedrag 
aan het u Weg eu Werken, r  154. 

e tijd van aanwijzing is iu het bestek vermeld. 
e Administrateur 

. &  J. , 

S EN , 
 te Amsterdam 

1S8Ü
A
e Tuin en , 

der  Adrcrtentifi n liet 

E G N ° . 4r>- , 12 November  1892. 

A 

T F. W. VAX T Ji'u. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentiën : 

u van  Opmerker* Van Speijkstaaat  %

Bureau der e van Arehitectura et Amieitia T. , 
. E JONG  en PAU  J. E JONG

Stukken, deze e betredende, te adresseren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat dc Administratie van bet Genootschap betreft, .aan den 
, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 
franc» toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Xederlandsch 

e (de landen der  Postunie.'  beiden bij  vooruitbetaling. 

*  ad  cent voor  eiken regel plaat-ruimte en
cent voor  een bewijsnominer, worden lot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het u vau Ut Opmerker te 

 en bij  den t . <i.  CZN., -
handelaar  te Amsterdam. 

X V A X T . 
1". Naa aanleiding van een , e in 

het e numme en d doo  den
de j tut exploitatie van  Opmaker, 
F. W. van Gendt J.Gzn., t aan n leden mede-
gedeeld , dat de uitgave en toezending van het orgaan 

A T . 
 9  1892. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend had en 
de notulen der  vorige bijeenkomst waren voorgelezen 
en goedgekeurd, werd de concept-wet in behandeling 
genomen. c heer  G. A . Zeeman, secretaris der  com-

vitii  Genua/schap ook na 1 Januari 1893 geregeld missie voor  de wetsherziening, las haar  artikelsgewijze voor. 
za! doorgaan. Na de vergadering van Woensdag 16 No 
vember  a. s zal den leden worden bekend gemaakt, op 
welke wijze de uitgave van het Genootschapsorgaan in 
het vervolg zal geschieden. 

2*. e 977' gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag ifi November  a. s., des avonds S uren, in 
het Genootschapslokaal. 

Agenda: 

n van het liesttiur . 
Voortzetting van de behandeling der  wetsherziening. 

,". Behandeling der  uitgave van het Genootschapsorgaan 
na 1 Jan. 1893. 

tl. e van tijdschriften en boeken voor  den lees-
cirkel en de bibliotheek. 

3". Als gewoon lid is aangenomen dc heer  G. A . 
Adema te Amsterdam. 

4". Op de i u gewone prijsvraag (een buffet in een 
eet/aal 1 zijn ingekomen 4 antwoorden onder  de motto's: 

A.  (.; November; li. f.
 eet en drinkt en toosten slaat, 

Spreekt van sijn naasten buur geen kivaad." 
;" . e 4'lc aflevering (jaargang 1892) van het plaat-

werk e Architect"  is aan heeren inteekenaren toe-
gezonden. 

Van de [deen 2 J l jaargangen zijn nog enkele exem-
plaren voorhanden, zoodat zij , die zich de volledige 
uitgave willen aanschaffen, daartoe voorloopig nog in 
de gelegenheid kunnen gesteld wordeu. 

e 5de en 6de afleveringen van den derden jaargang 
zullen nog in den loop van dit jaar  het licht zien. 

Namens het Bestuur: 

 le-Secretaris 

C. VV. . 

t verscheidene artikelen een algemeen en geani-
meerd debat uitlokten, is slechts een vijf-en-twintigta l 
kunnen behandeld worden. < >p de gewone vergadering 
van Woensdag a. s. zullen deze vervolgd worden. 

(A. et A.) G N . 
T N OP E O VAN 19 

OCTOBE  1892,  J. A. VAN OE s . 
Wanneer  het reisseizoen is aangebroken en men 

gelegenheid heeft om Amsterdam voor  korten' tij d 
te kunnen verlaten, doet zich veelal de vraag voor 
waarheen ? s het raadzaam om in de maand Augustus 
een stad te verlaten om die te verwisselen voor  eene 
andere, waar  het misschien nog warmer of ongezelliger 
is? Of moet men de frissche buitenlucht opzoeken en 
bergen beklimmen, om, hijgende en afgemat, het 
hoogste punt te bereiken en wellicht niets te zien dan 
tien nevel die onderweg is opgekomen? 

t dc wisselvallige zomers van de laatste jaren 
doen zich deze vragen meermalen voor, waarom ik besloot 
de genoegens van het stads- en buitenleven te vereenigen, 
om, tusschen tie buitjes door, datgene van moeder 
natuur  te genieten, wat zij  in de onmiddellijk e nabijheid 
der  te bezoeken steden te zien geeft. Saksen is in dit 
opzicht een gelukkig land, daar  het er  zich op beroemen 
kan om menschenkinderen op tweeërlei wijze genoegen 
te doen; bij  slecht weer  in tie stad, bij  zomersche 
dagen in de bergen. 

Wanneer  men met den spoortrein van hier  naar  het 
(losten reist, zoo verliest men er  niets bij  dit bij  avond 
of nacht te doen. t gezicht op de e of 
Veluwsche heide, slechts voor  een oogenblik afgewisseld 
door  een kijkj e in het Baarnsche bosch; den tocht door 
een gedeelte van den achterhoek van Gelderland en, 

Je  Arehitectura et Amieitia stelt zich alleen  inhoud vaa stukken, gewaarmerkt met . 

 i 
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. V A N , . 
 1  \ V l l l . 1 S . .. ] n i

0|i  riitliuf  firn  rijden Xoeember 
1892 nainiddn̂ s tc Arir  uur. /al dc e 
vau de teidtehe  te " 
besteden : 

t maken van de e gebou-
wen en n voo  een -

- en k aan de Teilin-
n te Sassenheim op het -

ceel sectie A. N". 800. 
llr t ontwerp ligt van af 1 November  n. s. r 

inzage en overname in het Café „Hef  bruine paurd" 
te , terwijl gedrukte bestekken aldaar 
a fl.— ziju tc verkrijgen. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op g 
tien Sen Xuvemher  l̂ i*:.' , tie- middag- te  uur. 

Verlangde inlichtingen worden inmiddels gageren 
door  den architect 

W. F. VA N . 
 43. 

. 

l S te
Staaf-, Plaat*i Band-, - an T « enz. 

Steeds voorhanden 
k Uierin TertcWlende profielen en lengten 

Vijle n en gegoten Staal aif de fabriek 
van (iebr. S &  C<>. te Weenen, alsmede 

V 
, half , zachte, 

uit de eeni(re in die steensoort bestaande groeven 
van E Y i . 

Eenige  voo
d 

e da Promt - i 35. 

, llemscheid. 
Opgericht 1856. 

Eeredlplema Ani.tcrda m lss:l 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd d ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrektdoorden Genera.-d-Agent 
voor  Nederland cn

T. G. T Jr . Amsterdam. 

te luwden te  in Juni 1893. 

e "aangifte tot deelname is volgons lic-1 ivjilomi'ii t d tut 15 November 
a. S. n en programma's zijn op  aanvrage verkrijgbaar  liij  den tweeden 
ondergeteekende te Winschoten 

l'.eh.ilvi' ile in het programma vermelde prijzen, wordt di-zi- tentoonstelling gesteund 
met medailles in u a t n ra enz., door .  dc , e . 

. de Grooth. van Saksen Weimar, don r  van \V.  en Xijverli : door hel 
Genootschap van Nijverheid in de prov. Groningen, enz. enz 

W. .1 N ,
A.

e Fabriek VAN 
, 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaar*, ens. 

d n N 

 ran l at vau t worden sinds  onder 
! garantie geleverd door  den uitvinder  cn fabrikant 

Generaal Agent voor  Nederland en

g tegen . 
y an iseer  i nr  ichting. 

. , 
. 

. f , 

. enx. enx. 

n de gemeente E (Prov. ) wordt 
gevraagd "een
op crue ja.-irwedde van ƒ475. 

Van «e  wordende bekwaamheden n 
ten gemeentchuize inzage genome a eu nadere iulieli-
tiiiire u verkregen worden. 

Eigenhandig op /egel geschreven verzoekschriften 
moeten aan deu Burgemeester  warden toegezonden 
vóór of op den 19 November  a. s. 

e n -
. 

(lp  den 21 \orembrr iH9'£ 
des namiddaajs ten j ure (Grcamirhtijd), zul 
iu het Centraal l'crsouenstutiou *c
in het lokaal naait  wachtkamer  3e klasse (ingang 
vestibule) worden aanbesteed : 

volgens bestek No. ö'is ; 
t maken van een n -

weg met dubbele g en 
e e n aan 

de Leidsche t te m op 
den g m -
dam. 

g f 6900. 
t bestek is ad ft»— verkrijgbaar  aau het 

Centraal Administratiegebouw der j  aan 
het k te , bij  deu . of 
Op franco aanvraag met toezending van het bedrag 
aan liet liure;in Wegen Werken, r  15-1. 

e tijd van aanwijzing \- in het bestek vernield. 
o Administrateur 

. ct J. , 
N VAN 

up de . Tentoonstelling te
 bekroond met 

.ou v
e Tnin en , 

Zie >r  hel vervolg der  Advcitentiën het 
bijvoegsel* 

E G N ° . 46. , 12 November  1892. 

r  F. \V. VAX GF.XhT ](',/.. 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad cn advertent ien: 

Uureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-ffage. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia J. ( il\XO| 11,. 
. E JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

A .1 

T ƒ  per  3 maanden of wel, hij  vooruitbetalingen 
franco toezending, zes gutden per  jaar. Voor  het buitenland en Nederlandsen, 

e (de landen der  Postunie) f , beiden bij  vooruitbetaling. 

A N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnonnner. worden lot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Of merker te 
's-Hage en bij  den t . G.  CZN.. Boek* 
handelaar  te Amsterdam. 

X V A X T . A ET . 
1". Naar  aanleiding van een bericht, voorkomende in Bijzondere Veigadering van 9 November 1892. 

het vorige nummer en onderteekend door den directeur  J Nadat de Voorzitter de vergadering geopend had en 
der j  lot exploitatie van  Opmerker, de notulen der  vorige bijeenkomst waren voorgelezen 
F. YV. van Gendt J.Gzn., wordt aan heeren leden mede- en goedgekeurd, werd de concept-wet in behandeling 
gedeeld, dat de uitgave en toezending van hel orgaan ! genomen. c heer G. A . Zeeman , secretaris der  com-
rau hel Genootschap ook na 1 Januari S93 geregeld missie voorde wetsherziening. las haar  artikelsgewijze voor. 
za! doorgaan. X;'t de vergadering van Woensdag  Xo- t verscheidene artikelen een algemeen en geani-
vember a. s zal den leden worden bekend gemaakt, op \ nieerd debat uitlokten, is slechts een vijf-en-twintigta l 
welke wijze de uitgave van hel (ienoolsehapsorgaan in kunnen behandeld worden. Op de gewone vergadering 
het vervolg zal geschieden. 

2°. e 9771' gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 16 November a. s., des avonds 8 uren, in 
het < jeiiootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het Bestuur. 

'0. Voortzetting van de behandeling der  wetsherziening. 
Behandeling der  uitgave van het Genootschapsorgaan 

na 1 Jan. 1893. 
d. e van tijdschriften en boeken voor den lees-

cirkel en de bibliotheek. 
3*. Als gewoon lid is aangenomen de heer (i. A. 

Adema te Amsterdam. 
4".  )p de e gewone prijsvraag (een buffet in een 

eetzaal  zijn ingekomen 4 antwoorden onder de motto's: 
A. />'. t .; November; />'._/'. /.; 

 eet cn drinkt en toosten slaat, 
Spreekt van zijn naasten buur geen kïvaad." 

;" . e 4de aflevering (jaargang 1892) van het plaat-
werk e Architect' ' is aan heeren inteekenaren toe-
gezonden. 

Van de ide en 2 J t jaargangen zijn nog enkele exem-
plaren voorhanden, zoodat zij , die zich de volledige 
uitgave willen aanschaffen, daartoe voorloopig nog in 
de gelegenheid kunnen gesteld wordeu. 

e 5de c n 6de afleveringen van den derden jaargang 
zullen nog in tien loop van dit jaar het licht zien. 

Namens het Bestuur: 
 le-Secntatis 

C. W . . 

van Woensdag a. s. zullen deze vervolgd worden. 

e ledactic vnn a et Amiciti a stelt zich alleen Teraiitwoordelij k n inhoud van stukken, gewaarmerkt met de inl ' ial i 

(A . et A.) G EN , 
T N OP E U VAN 19 

OCTOBE  1892,  J. A. VAN s . 

Wanneer het reisseizoen is aangebroken en men 
gelegenheid heeft om Amsterdam voor  korten tij d 
 te kunnen verlaten, duet zich veelal de vraag voor 
waarheen? s het raadzaam om in de maand Augustus 
 een stad te verlaten om die te verwisselen voor  eene 
andere, waar het misschien nog warnier of ongezelliger 
is? Of moet men de frissche buitenlucht opzoeken en 
bergen beklimmen, om, hijgende cn afgemat, liet 
hoogste punt te bereiken en wellicht niets te zien dan 
tien nevel die onderweg is opgekomen? 

t de wisselvallige zomers van de laatste jaren 
doen zich deze vragen meermalen voor, waarom ik besloot 
de genoegens van het stads- en buitenleven te vereenigen, 
om. tusschen de buitjes door. datgene van moeder 
natuur te genieten, wat zij  in de onmiddellijk e nabijheid 
der te bezoeken steden te zien geeft. Saksen is in dit 
opzicht een gelukkig land, daar het er  zich op beroemen 
kan om nienscheiikinderen op tweeërlei wijze genoegen 
te doen; bij  slecht weer in de stad, bij  zomersche 
dagen in de bergen. 

Wanneer men met den spoortrein van hier  naar het 
(rosten reist, zoo verliest men er  niets bij  dit bij  avond 
of nacht te doen. t gezicht op de e of 
Veluwsche heide, slechts voor een oogenblik afgewisseld 
door een kijkj e in het Baarnsche bosch; den tocht door 
een gedeelte van den achterhoek van Gelderland en. 

l a t !? 
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is men de grenzen over, een vergezicht op de oude 
 U'fst/alica, acht ik niet waard om daarvoor  bran-

denden zonneschijn en een dito wagen te trotseeren, en ik 
raad dus ieder  aan die streken, tot  lanover  toe, alleen 
bij  avond of in den vroegen morgenstond door  te 
trekken. 

r  is eene stad die bij  aankomst een prettigen 
indruk maakt; het station, in gele baksteen, met grootsche 
overkapping, breed aangelegde tunnels, enz. mag zeker 
het eerst genoemd worden. 

t grootsch aangelegde voorplein, rondom voorzien 
van flinke gebouwen, en de stad zelve zijn zeker  eene 
nadere bespreking meer  dan waard; voor  dezen keer 
wil ik evenwel hier  niet lang stilstaan, om zoo spoedig 
mogelijk het eerste gedeelte van mijne reis te bereiken, 
namelijk de stad . 

Stapt men 's avonds om 6 uren in den sneltrein naar 
laatstgenoemde plaats, zoo duurt het tot middernacht, 
voor  het doel bereikt is. Ook deze weg biedt geen 
bijzonders, voor  zoover  de streek nog bij  dag en 's avonds 
bij  maneschijn te zien was. Slechts bouwlanden, met 
zoo nu en dan een heuveltopje in de verte, is het 
eenige wat zich aan het oog voordoet. 

Slecht verlichte stations stoomen wij  bij  menigte voorbij ; 
alleen wanneer  de verlichting met gas plaats heeft, 
schijnt het de moeite waard een paar  minuten stil te houden. 
Voor het station g maakt men evenwel 
eene uitzondering. Een oponthoud van 20 minuten geeft 
gelegenheid tie inrichtin g van het station te beschouwen. 
Evenals te 1 lanover  zijn hier  overal electrisch licht en 
ruime tunnels. Op beide plaatsen schijnt men het bezwaar 
niet gehad te hebben om tunnels te construeeren, nadat 
het plan van het station was vastgesteld. Ook de af-
metingen wat hoogte en breedte betreft, de trappen, 
in één woord alles is voor  een druk vervoer  ingericht. 
Ook de overkapping, hoewel niet van zulk eene groote 
spanning als die te Amsterdam, draagt een veel lichter 
karakter . Nadat de wagen was gerangeerd en verbonden 
met den trein, die ons verder  moest brengen, ging het 
weder  voorwaarts en stoomden we in liet nachtelijk 
duister  verder, zoodat de gelegenheid ontbrak om het 
schoone of leelijke van de landstreek te kunnen beoor-
deelen. \ a eenige malen oponthoud, o. a. te  [alle, 
liep onze trein omstreeks middernacht het -
burger  station te g binnen. g heeft nog 
geen centraal station , doch aan de noordzijde drie 
stations naast elkander, waar  de verschillende lijnen op 
uitmonden, terwij l mij  later  bleek, dat aan de zuidzijde 
nog een station was. Portiers van hotels vindt men er 
niet, en om een onderdak te bekomen, is de ver-
standigste weg een droschke te nemen, na eerst aan 
een politieman een nommer gevraagd te hebben, waardoor 
men zeker  van zulk een voertuig is. 

Voor  wij  deze stad nader  in oogenschouw nemen, zij 
het mij  vergund een enkel woord van hare geschiedenis 
te vermelden. n veronderstelt dat g k
bij  het vercenigingspunt van de Pleisze en de Parthe 
een burcht heeft gebouwd, in wiens omtrek een dorp 
ontstond, hip of hipa genaamd, een woord hetwelk in 
het Slawisch hinde beteekent. Eerst in 1015 werd het 
versterkt en eene eeuw later  tot eene stad verheven, 
welke r k  ten geschenke gaf aan tien 
bisschop van . Onder f Otto de e 
(1156—1189), die aan de stad een paar  jaarmarkten 
vergunde, ontwikkelde g zich meer  en meer  en 
telde toen reeds 6000 inwoners. 

Aan deze jaarmarkten of missen, genaamd de Paasch-
en , sloot zich 300 jaar  later  in 1459 de 
Nieuwjaarsmis aan, toen de stad grooter  en machtiger 
werd, en aan den wereldhandel deelnam. Een gewichtig 

feit voor  haar  was ook de stichting der  universiteit, 
welke niet weinig medewerkte tot haren bloei.. 

s van de vroegste tijden af eene handelsstad, 
waren hare bewoners steeds eene vrijzinnig e regeering 
toegedaan; hier  was het, dat de censuur  op boeken en 
geschriften verstandig werd toegepast en zoodoende de 
grondslag gelegd werd voor  een boekenmarkt, onaf-
hankelijk van die van Frankfort . 

g is in grootte de tweede, maar wegens wel-
vaart en gewicht, de eerste stad van het koninkrij k 
Saksen; zij  is gelegen in eene groote vruchtbare vlakte, 
besproeid door  de Pleisze, de Ulster  en de Parthe, die 
zich in de nabijheid der  stad vereenigen. e stad kan 
men verdeden in de oude stad, de voorsteden en den 
nieuwen aanbouw. e eigenlijke stad, vroeger  door 
muren omgeven, is klein en in wijken verdeeld, naar 
wier  namen ook zoovele voorsteden genoemd zijn. e 
laatste, aanmerkelijk gemoderniseerd, zijn door  een 
nieuwen krin g van voorsteden omgeven. 1 let aantal in-
woners bedraagt, met inbegrip der  voorsteden, ongeveer 
4< 10,000. 

Tot het midden van deze eeuw bewaarde 1 .eipzig den 
ouden glans van hare missen of jaarmarkten. Nog worden 
zij  jaariijk s ten getale van 3 gehouden en moet het 
aantal centenaars in handelswaren verbazend groot zijn. 
Toch heeft de vooruitgang, die op elk gebied in de 
laatste jaren plaatsvond, den ouden glans der  missen 
doen verbleeken. e nieuwe verkeersmiddelen, spoor-
wegen, post en telegrafie, die het begrip „afstand"  vol-
ledig hebben opgeheven, brachten een geheele ommekeer 
teweeg, waardoor  deze traditioneele markten veel van 
haren vroegeren luister  verloren hebben. Toch blijf t 
deze stad het middenpunt van een groote handelsbewe-
ging en is zij  bovendien de stapelplaats en het midden-
punt van den geheelen n boekhandel. 

s stelling als statl van den boekhandel dateert 
reeds van af het midden der  iö" 1 eeuw. e boekhande-
laars Steiger  en f moeten zich in 1 545 als eerste 
zelfstandige uitgevers hebben gevestigd. t liet optreden 
van r  en de invoering der  hervorming werd het 
zwaartepunt van den nieuwen godsdienst naar  het noor-
den van d verlegd. r  woei een andere 
lucht dan in het zuiden, dat meer  onder  den invloed 
van een katholieken keizer  en den clerus stond. 

Frankfort , de oude beroemde , was vroeger 
de hoofdzetel van den boekhandel; de strenge censuur 
op alle nieuw verschenen boeken, door  een keizerlijk 
decreet uitgevaardigtl, werkte evenwel verlammend en 
drukkend op dien handel. 

e toenmaals reeds bloeiende handelsstad g paste 
de censuur  op meer  gematigde wijze toe, en hiervan 
was het gevolg, dat in deze stad de grondslagen voor 
een boekenmarkt werden gelegd, geheel onafhankelijk, 
van Frankfort . 

n de herfstmis van 15919 verscheen reeds volgens het 
F'rankfortc r  systeem de eerste r  mis-catalogus 
(van g Grosse), die in het volgend jaar  met 68 
nieuwe fonds-artikelen aanwies, terwij l t zich 
op 117 beroemen kon. l deze laatste plaats toen 
tertijd e aan de spits stond, werd dit gaandeweg minder 
en moet liet eene daadzaak zijn, dat g in het jaar 
1632 op 221 nieuwe fondsartikelen kon wijzen, terwij l 
het aantal in Frankfor t in hetzelfde jaar  slechts 68 bedroeg. 

e was g t vooruit en is dit 
tot heden gebleven. Successievelijk verplaatste zich de 
geheele P'rankforter  boekhandel naar , welke 
plaats als gevolg daarvan steeds meer  in bloei toenam. 
Zij  bepaalde zich niet alleen om als tusschenpersoon te 
dienen voor  den in- en verkoop van boekwerken, ook de 
eigen productie nam steeds in omvang toe; zij  kon er 
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zich op beroemen in den tij d van 1641 —1740 niet 
minder  dan 19,711 uitgaven in de wereld gebracht te 
hebben. 

e eerste jaarmark t voor  den boekhandel werd ge-
houden in het jaar  1667, doch op zeer  bescheiden wijze; 
later  werden deze uitgebreider  toen die van Frankfor t 

n opgeheven, en g door  den geheelen boek-
handel werd gezocht en gewaardeerd. 

Tot het jaar  1765 hadden deze jaarmarkten weinig 
bijzonders. e boekhandelaars onderling vormden geen 
geheel. n datzelfde jaar  nam de energieke en begaafde 
boekhandelaar  Philipp Erasmus h het initiatief tot 
meerdere aaneensluiting. t voorstel viel in goede aarde-
en het resultaat was dat er  eene vereeniging werd op- 1 

gericht tot behartiging van de belangen des boekhandels, 
waaraan deze h ijveri g deelnam. g heeft deze | 
vereeniging niet bestaan; toentertijd was het verecni- ! 

gingsleven nog te zwak om groote zaken tot stand te 
brengen en hoe groot de illusiën van h ook waren, 1 
met zijn dood in 1780 spatte de zaak geheel uiteen. ! 
n 1792 beproefde de boekhandelaar f r 

het opnieuw en niet beteren uitslag. e en C, C 
h uit Potsdam zijn als de grondleggers te beschou-

wen van de tegenwoordige boekhandclbeurs. Wat uit 
de kleine vereeniging is tot stand gekomen, blijk t uit 

e groote dingen, die door  haar  gesticht zijn, w. o. 
een eigen gebouw, een groot aantal practische en nut-
tige instellingen, een eigen orgaan, enz. r  haar  toedoen 
heeft de  luitsche boekhandel eene vlucht genomen zoo 
groot, dat g als het middelpunt van den wereld-
boekhandel kan beschouwd worden, liet door  haar  ge-
sticht gebouw is gelegen in de t en maakt 
in den stijl der  oud-Nederlandsche gildehuizen een 
gunstigen indruk . t is gebouwd door  de Berlijnsche 
architecten r  en Von Grossheim en in 1888 
gereed gekomen en ingewijd. n dit gebouw zijn alle 
bureau's voor  de Vereeniging en tevens de bibliotheek 
gevestigd. < )ok vindt men hier  de feestzaal, die ruimte 
en gezelligheid genoeg aanbiedt, om te gelegener  tij d 
de zorgen af te schuilden en voor  een enkele maal 
aan het genot den voorrang boven den arbeid te 
geven. e kosten van dit gebouw bedroegen ongeveer 
100,000 mark zonder  het bouwterrein; dit laatste had 
de Vereeniging van de stad ten geschenke ontvangen. 

Wat nu den indruk van g betreft, ik kan niet 
anders zeggen als dat deze vri j  gunstig is, hoewel men 
te vergeefs het typische, aan vele 1 luitsche steden eigen , 
er  zoeken zal. e stad draagt een modern karakter ; 
de overblijfselen uit vroegere eeuwen bepalen zich tot 
het s op de , met zijn toren, de Nicolai-
kerk , het slot Pleissenburg en eenige privaat-woningen, 
in het midden der  stad gelegen. 

t oorspronkelijke, ongezonde en donkere g 
is eene ruime, over  het algemeen gezonde stad geworden. 

e kleine en enge stegen met hare bouwvallige doch 
eigenaardige huizen zijn verdwenen, en hebben voor 
ruime straten en moderne huizen plaats moeten maken. 

e ommekeer heeft in de laatste dertig jaren plaats 
gevonden en is hoofdzakelijk te danken aan den tegen-
woordigen burgemeester . Georgi. Aan dezen energieken 

' en talentvollen persoon dankt de stad haar  tegenwoordigen 
bloei en de stichting van zeer  vele instellingen op het 
gebied van liefdadigheid. 

e meest gezochte plaats van de stad is zeker  wel 
de Augustus-platz, gelegen aan den zoom van het oudste 
gedeelte en grootsch aangelegd met het oog op de 
jaarmarkten . 

Stel u voor  een plein, volgens mijne schatting ter 
grootte van het Sarphatipark , met omliggende straten 
en aan het noorden en zuiden met monumentale ge-

bouwen afgesloten, aan de beide andere zijden met 
winkelhuizen en privaat-woningen. n door  een 
hoofdweg, en langs de zijden beplant met boomen. 
die nog eenige jaren ouder  moeten zijn vóór dat zij 
voldoende schaduw geven, is het op deze groote ruimt e 
in den zomer  vri j  warm; voor  de jaarmarkten is het 
zeker  noodzakelijk den tegenwoordigen toestand tc 
behouden. 

Op dit plein, tegenover  het museum, is eene fontein 
opgericht, genaamd r ; waarvoor 
de gelden, ad 50,000 mark, door  zekere weduwe e 
bij  legaat aan de stad zijn geschonken. 

e fontein, ontworpen door  Oberbaurath Prof. 
Gnauth uit Nürnberg, die evenwel tijdens den bouw 
gestorven is, heelt in het midden een . hoog 
obelisk van rood graniet, aan de zijden voorzien van car-
touches, vermeldende het geboorte- en sterfjaar  der  edele 
geefster. Op de hoeken figuren van menschen endieren, 
uit wier  monden en neusgaten het water  zijn weg vind'., 
en opgevangen wordt in een bassin. t geheel zou 
een grootscher  indruk maken indien de onmiddellijk e 
omgeving minder  dor  was. 

t museum bevat eene verzameling schilderijen en 
beeldhouwwerken . meerendeels door  schenking verkregen. 

e „1 .eipziger n ' gaf in het jaar  1837 den eerste n 
stoot tot de stichting van dit gebouw; later  werd de 
verzameling uitgebreid door  de kunstwerken, welke in 
het bezit der  stad waren en in 1853 door  vorstelijke 
schenkingen van den koopman h Schletter. liet 
gebouw zelf is volgens de plannen van den r 
professor s gebouwd en werd in 1858 voltooid. 
Vergroot werd het in 1881 door  aanbouw van twee 
vleugels en het maken van eene verdieping op het 
middengedeelte; deze verbouwing werd uitgevoerd volgens 
de plannen van den stads-bouwmeester o . Ter 
weerszijden van den hoofdgevel zijn de figuren , 

, , , Spanje, Frankrijk , Engeland 
en de Nederlanden, gebeiteld door  Werner  Stein en 
prof. Zur  Strassen. g bezit het gebouw eene monu-
mentale trap en 2 groote zalen met bovenlicht, voor 
schilderijen en beeldhouwwerk. t tegenover  dit ge-
bouw is het nieuwe stadtheater  gelegen, een gebouw 
dat in de jaren 1864—1867 volgens de plannen van 
Oberbaurath s uit n is gesticht. 

Aan drie zijden geheel vri j  staande, heeft men aan 
de achterzijde van het gebouw een wel niet grooten doch 
keurigen aanleg gemaakt, met flink geboomte en water-
partijen . ((inreden dit laatste vri j  diep moest gevonden 
worden, is het middengedeelte van dezen aanleg lager 
gelegen, dan de naast liggende rijweg, en heeft hierdoor 
het 'rustige gekregen wat men in een klein park , tusschen 
hoofdwegen gelegen, wenscht. 1 t theater  zelf, in -
sance-stijl uitgevoerd, is geheel van witte steen en heelt 
ruime toegangen en trappen tot de zaal en de verschil-
lende verdiepingen. 

e toeschouwersruimte in den vorm van een hoefijzer, 
biedt een gezelligen aanblik, om, op een niet al te 
warmen Augustusavond een dier  operetten in de oor-
spronkelijke taal bij  te wonen, die ook bij  ons het 
burgerrecht verkregen hebben; deze worden zeer  goed 
uitgevoerd en door  een dankbaar  publiek onder  de diepste 
stilte tot het einde aangehoord. e vloer  van het parket 
en het daarachter  gelegen parterr e is hellende, en omreden 
de musici zoo diep onder  den grond gezeten zijn, dat 
men zelfs hunne hoofden niet kan zien, heeft men een 
vrijen aanblik op het tooneel, welk genot nog verhoogd 
wordt door  het voorschrift, dat geen dame met hoofd-
deksel in de toeschouwersruimte mag verschijnen. 

e foyer, gelegen op de verdieping der  loges, loopt 
rondom de eigenlijke zaal. n het midden grenst zij  aan 
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de loggia. Van daar  heeft men gelegenheid een blik te 
werpen op de Augustusplatz, die 's avonds met hare vele 
gasvlammen zich eigenaardiger  voordoet, dan op den dag. 
bij  hellen zonneschijn. g is het gebouw meerendeels 
electrisch verlicht. 

e gebouwen, aan de beide andere zijden van dit plein 
gelegen , zijn meerendeels privaatwoningen, waarin de 
handel zijn zetel heeft opgeslagen. n tusschen 
tleze is nog het postkantoor  gelegen. dat, omstreeks 
'838 gebouwd, eenige jaren geleden wegens toe-
nemend verkeer  eene geheele verbouwing heeft onder-
gaan. 1 t gebouw is uitgevoerd in e en 
bekroond door de figuren, voorstellende 1 [andel, Nijver-
heid, t en Wetenschappen, 1 .oopt men het plein terug, 
langs verrukkelijk e asphaltwegen, welke bestrating in het 
midden der  stad Oj) geen hoofdweg ontbreekt, zoo bereikt 
men spoedig de Grimmaischstraat. n deze straat vindt 
men nog enkele gebouwen die aan het oude g 
herinneren, o. a. een tweetal winkelhuizen met arkels, 
die aan deze lange rij  van vri j  sombere woningen een 
aangename afwisseling geven. Voor  men de z 
bereikt, heeft men nog Auerbachshof, uitwendig zonder 
architectonische waarde, doch sedert eeuwen een van de 
beroemdste burgerhuizen van . t werd gebouwd 
tussen de jaren 1532 S door .  leinrich Stronier 
uit Aucrbach, den vriend van n  .uther. 

n de eeuw was het de verzamelplaats van buiten-
landschc handelsmannen en werden kolossale rijkdommen 
in de kelders bewaard. e kelders zijn zeer  belangrijk ; 
verschillende schilderingen, waarvan de oorsprong on-
bekend is, versieren de wanden; enkele kelders zijn 
evenwel gemoderniseerd en worden voor  andere doel-
einden gebruikt. 

n de onmiddellijk e nabijheid is de oude z 
gelegen met het oude , alwaar g August 
de Sterke steeds logeerde, wanneer hij  deze plaats 
bezocht, waarbij  het gewoonlijk vroolij k toeging. r 
was het oude s de verblijfplaat s van het 
Saksische hof, waardoor het zijn naam kreeg. n 1607 
logeerde hier  ook g i  van Zweden, als 
gast van August de Sterke, en in 1760 vond hier  het 
onderhoud plaats tusschen Frederik de Groote en den 
dichter  en professor  Friedrich Gellert. Ook Napoleon 
 hield in dit huis in het jaar  1813 verblijf . Tegen-

woordig wordt het als handelshuis gebruikt. 
Onmiddellij k van hier  komen wij  op de , 

die als het middelpunt van den kleinhandel van g 
eene geschiedenis van vele eeuwen achter  zich heeft. 
Tot het vinde der, c eeuw was deze plaats nog een 
stuk moerassig land, door de bewoners in de wandeling 
das Loeli genoemd. s het midden tier  1 ylv eeuw, 
na den bouw der  Thomas- en Barfuss-kloostcrs, kreeg 
deze plaats haar  tegenwoordigen vorm, en werd ook 
terzelfder  tij d het raadhuis gebouwd, een der  weinige 
gebouwen, tlie uit vroegere eeuwen zijn overgebleven. 

t gebouw was in den beginne van bescheiden afmetingen 
en het is waarschijnlij k aan de verschillende vergrootingen 
te wijten dat de in 1474 gebouwde toren uit het midden 
staat. e tegenwoordige grootte dateert van het jaar 
1556 en werd uitgevoerd onder  leiding van den architect 

s . t gebouw, in e e 
uitgevoerd, maakt, wat het uiterlijk e aangaat, geen 
bijzonderen indruk of het moest zijn omdat het van zulke 
oude dagteekening is. t ziet er  daarbij  eenigszins ver-
vallen uit, en is aan de voorzijde langs de t geheel 
door  winkels ingesloten, die door de stad verhuurd, een 
aardige bijdrage, men zegt van  60000 mark, in de 
stadskas brengen. g is de groote zaal met haar 
schoorsteen het voornaamste; men vindt daar  vele portret-
ten van personen, die over  land en stad geregeerd hebben. 

Eenige jaren geleden had men plan een nieuw raadhuis 
op dezelfde plek te bouwen ; er  is toen een project daarvoor 
door den stadsbouwmeester o t aan de goed-
keuring van den l onderworpen. (ieldelijke bezwaren—'
de kosten waren geraamd op 11,000,000 mark — het 
buitensluiten van eene prijsvraag en het sloopen van het 
oude raadhuis en dc beurs, schijnen de oorzaken geweest 
te zijn dat men van de plannen heeft afgezien. 

{Wordt vetvolgd.) 

T . 
Of het was de nawerking der  zaakrijk e en vloeiende 

voordracht van den heer Van Cappelle op de vorige 
vergadering) of de herinnering aan de hoogst interessante 
mededeelingen over e en Japanschc kunsten dooi-
de heeren Gips en Nooijen in vorige jaren, ofwel de 
algemeene belangstelling voor  alles wat aan Oostersche 
kunst herinnert, zeker is het dat tie vergadering der 
vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap", op g 11., 
waarop de heer J. C. . di Gazar  van Amsterdam zou 
spreken over e bouwkunst, bezocht was door  een 
uitgelezen aantal belangstellenden. 

Van den inhoud der  voordracht zal ik — dit aan den 
verslaggever  overlatende — hier  niets zeggen; wel over 
den indruk , dien zij  op mij  maakte. Welnu, liet had eene 
aardige bijdrage kunnen zijn voor  eigen kring , als er 
eene zij  het ook kleine — expositie aan verbonden 
ware geweest. 

 )e eenige verdienste welke nu genoemd kan worden 
is deze: „het duurde niet lang". 

Gelukkig waren er  een paar  nieuwtjes op het gebied 
der edele bouwkunst, waardoor een geanimeerd gesprek 
veel goedmaakte, . de critiek op den kerkbouw te 
Apeldoorn en tic opening der  kerk. gewijd aan den 

. s . 
t ge het al gelezen? Echt satanisch, vindt ge niet ? 
e en nog sterker  uitingen van afkeuring over 

het artikel in de jongste Opmerker, kwamen mij  ter 
oore. n 'k mag niet anders zeggen of er  is veel 
hatelijks en onzinnigs in dat stukje door  elkaar  geweven. 

e Apeldoornsciie gemeente moge dankbaar  zijn, 
dat zij  een architect had als de heer J. Verheul „ 
een man met kunstgevoel en smaak en verstandig genoeg 
om zich niet te laten verleiden tot proefnemingen als 
waarop deze kritieker  schijnt te doelen. 

Toen ik- vanmorgen over  dien d nadacht, 
viel mij  in dat 'k nog had gehoord van de inwijdin g 
der nieuwe Jezuïetenkerk. 

, zoo dacht ik, ik zal er  eens heengaan, misschien 
is er  wel iets van mijne gading, al was het maar een 
gedraaide of uit het lood staande spits: een losge-
werkte balk, een niet uitstekend geslaagde galerij-trap , 
een vorm zonder  ziel; een dakruiter  die er  niet is; 
een koningstijl die is afgezaagd (en nog zoo geniepig 
dat er  geen haan naar  kraait) , of wel een met afge-
zaagde die den toren doet trille n en het metselwerk 
uit elkaar  rukt . Wie weet? 

En nu ik ben er  geweest, maar . .. eerlijk gezegd, ik 
kan aan de techniek tot in zulke onderdeden geene aan-
dacht schenken. Zij  het mij  slechts vergund de indrukken 
weer te geven welke mij  zijn bijgebleven. 

e ligging der  kerk aan den hoek van den Westzeedijk 
en tie Van-Vollcnhovenstraat, mag, ofschoon de buiging 
der  vri j  zuivere straat veel goed maakt, niet bepaald gunstig 
genoemd worden. e hoofdfacade ligt vlak aan den dijk ; 
hierdoor, en vooral door de daarin staande boomen, kan 
men zich geen standpunt kiezen, waarop het geheel goed 
is te overzien. t is te betreuren, te meer  omdat het 
achthoekige deel van den klokketoren, van ter  zijde 
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gezien, te veel achter  de balustrade van den vierkanten 
onderbouw wegduikt en het gunstig silhouet verloren gaat. 

t geheel, in - en vroeg-Gothische 
vormen opgetrokken, is bijzonder  eenvoudig, zonder 
eigenlijke versieringen en behoudens hier  en daar een 
enkel hoek-, toog- of sluitsteentje van natuurlijke n steen , 
geheel van gewone- en geprofileerde baksteen. 

e hoofdin- of uitgang is nog al zwaarmoedig; een 
indruk , nog verhoogd door de krachtige gemetselde pro-
fileering en de weinig beduidende frontale afdekking. e 
zijgevel geeft goede verhoudingen en bij  veel soberheid 
genoegzame afwisseling en vaak gelukkige partijen. e 
COOtreforten zijn hier  inwendig en daardoor de schraag-
bogen onder de daken gehouden. terwij l lichte, open-
gewerkte schraagpijlers den druk van de gewelven van 
het middenschip op die bogen overbrengen. 

e in de ramen der dwarsschepen en in het eindraam 
voorkomende traceeringen, waarbij  als't ware een kalf 
met rondbogen is gevormd, strekken m. i. niet ter  ver-
betering der  meer gewone raamvttllingen. 

 let smeedwerk in enkele raamnissen, deurbeslagen , 
hekken enz., is vol smaak en goed uitgevoerd. 

En nu het inwendige. n plan wijk t dit van den meer 
gewonen vorm eenigszins af door  een tweede dwarsschip, 
dat vooral bij  het binnenkomen imponeert en m. i. 
navolging verdient, 

e zoldering bestaat uit spitsboogvormige kruisge-
welven met diagonaal-ribben; transversaalgordels zijn er 
niet. e gewelven zijn sierlijk , en zooals ze zijn uitge-
voerd een deugdelijk bewijs van goed beleid en vakkennis. 

Natuurlij k zijn ook hier  en daar  enkele „waaroms"  en 
verschillen in opvatting, en, zoolang o. a. geen beschilderde 
ruiten het plechtig karakter  verhoogen door  tempering 
van het licht, is eene zekere nuchterheid niet te ontkennen, 
maar  zoodra het geheel is afgewerkt zal aan de ver-
wachting ruimschoots zijn beantwoord en een aantrekkelijk 
punt voor de omgeving gevestigd zijn. 

e architect van dezen bouw is de heer  Nic. -
lenaar van 's-Gravenhage; de aannemers, de heeren 
 leijmans alhier, aan wien om de nette en zorgvuldige 

uitvoering een welverdiend woord van lof toekomt. 

. 

Naar  aanleiding van de beantwoording der  vraag 
omtrent de ontsmettingsovens (*) ontvangen wij  van 
zeer  bevoegde zijde nog de volgende mededeelingen: 

„Een ontsmettingsoven „naar het systeem"  van de tinna 
e Jongh en Co. te Oudewater, is in wetenschappelijke 

kringen niet bekend; nimmer is beschreven, waarin het 
stelsel van die ovens zich van vroeger  bedachte stelsels 
(mderscheidt. 

e ontsmettingsovens naar het stelsel van den hoog-
leeraar  Van Overbeek de r worden vervaardigd, 
niet alleen door de j  „d e "  te -
dam, maar ook in de fabriek van den heer  Ch. . 
Bingham te Utrecht. d - - ofschoon het voor 
eene bevredigend snelle en afdoende ontsmetting vol-
komen overbodig is, — worden die ovens ook ingericht 
voor  stoom onder '/ 2 tot */ 4 atmosph. overdruk en wel 
zoodanig, dat  stoom, in den toestel zeiven 
ontwikkeld, in ruime hoeveelheid zonder  verlies van 
spanning door de ontsmettingsruimte blijf t stroomen, 
tijdens den geheelen duur  der  ontsmetting. e voor 
de zekerheid der  ontsmetting gewichtige inrichtin g wordt, 
voor  zoover  bekend, aan ovens volgens andere stelsels 
niet gevonden; zij  verschaft tevens de grootst mogelijke 
snelheid van ontsmetting." 

(') Zie het vorig . 

Eenigszins in tegenspraak niet bovenstaande bewering, 
dat ..een ontsmettingsoven van het systeem der  firma e 
[ongh en Co. te Oudewater, in wetenschappelijke kringen 
niet bekend is", diene dat genoemde firma  wel degelijk 
ontsmettingsovens vervaardigt en door  haar  verscheidene 
installatiën, o. a. aan de n van Binnenl. 
Zaken en , verschillende Gemeentebesturen enz. 
geleverd werden. n hoever de ovens „naar het systeem" 
van de firma e Jongh en Co. afwijken van andere in 
wetenschappelijke kringen wél bekende ontsmettings-
toestellen, is ons onbekend. e toestellen met stoom-
ketel van 1 )e Jongh en Co. zijn zoo ingericht tlat dc 
maximumspanning in de ontsmettingsruimte slechts '/,„ 
tot '/-. atmospheer  bereiken kan, overeenkomende met 
een maximum-temperatuur van C. in de 
goederen, terwij l de ontsmetting binnen 45 minuten 
afloopt. Vertegenwoordiger  voor  deze toestellen is de heer 
E. . Vaillant , werktuigkundi g ingenieur te . 

. 
 'e j  tot exploitatie van het weekblad De 

Opmerker heeft de eer  het volgende onder de aandacht 
der lezers van dit blad te brengen. 

t i Januari a. s. houdt De Opmerker op het orgaan 
te zijn van het Genootschap „Arehitectur a et Amieitia" . 
n verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 
gewijzigd en zal deze luiden : „Dc  Opmerker"'. Bouwkundig 
Weekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf 
geenerlei verandering. 

1 t aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad wordt 
verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 
aantal wordt op een minimum van 25 Stuks gebracht. 
Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededeelen , dat 
de e zich de medewerking van erkende speci-
aliteiten op verschillend gebied verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder het bereik van velen te 
brengen, wordt met 1 Januari a. s. de abonnementsprijs 
gebracht op vijf grilden per  jaar, waarover op 1 Apri l 
en 1 October, telkens voor de helft, per  kwitanti e 
beschikt wordt. 

Voor het buitenland en ë (de landen 
der postunie) bedraagt de abonnementsprijs /'6.50 per 
jaar en voor de overige landen f 8.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

n het bijzonder  wordt de aandacht der  leden van 
het Genootschap ..Arehitectura et Amieitia"  op het 
bovenstaande gevestigd, omdat, na het einde van den 
loopenden jaargang, hun De Opmerker niet meer  wordt 
toegezonden. s kunnen zij  zich door het nemen 
van een abonnement ook de verdere geregelde toezending 
verzekeren. 

Van heden af worden door  onze Administrati e en 
den Boekhandel abonnementen aangenomen. 

De Directeur, 
F. W. V A N T JGz. 

G .,A t "  TE . 
Vergadering gehouden y Afoveatier

c Voorzitter  opende deze vergadering niet de drie nieuwe bestuurs-
leden, die dezen avond voor  het eerst zitting namen, welkom le hceten, 
en sprak vervolgen eenige woorden van dank aan de aftredende bestuurs-
leden, voor  den grooten ijver, waarmede zij  zich steeds van hunne taak 
gekweten hebben. 1 >e notulen der  vorige vergadering werden daarna 
voorgelezen en goedgekeurd. e Voorzitter  deelde vervolgens mede, dat 
bel rapport van de Commissie, benoemd tot bet nazien der  rekening en 
verantwoording van den Penningmeester, was ingekomen. n dit rapport 
wordt voorgesteld, deze goed te keuren onder  dankbetuiging aau den 
Penningmeester, voor  zijn uitstekend gehouden beheer, waaraan de 
Voorzitter  onder  luid applaus voldeed. 

a werd de beer  A. Alexander, voor  het eerst als lid ter  ver-
gadering aauwezig, door  den Voorzitter  hartelijk welkom geheeten, en 
vervolgens was aan de orde het vaststellen van een programma voor de 
eerste prijsvraag: eene fontein. Een tloor  het bestuur  opgemaakt 
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programma word, na eenige discussie, met eenige kleine wijzigingen 
goedgekeurd. a werd overgegaan tot het bezichtigen der  kunstbe-
schouwing: ,,photographieën van bouwwerken in Spanje cn Portugal", 
aangeboden door  den lieer  J. 1'. J. . Na het bezichtigen der kunst-
beschouwing werd door  den Voorzitter  onder  dankbetuiging aan den 
heer e de vergadering gesloten. 

E . 
. l vergelijkend onderzoek voor  de betrekking van 

adsp.-opzichtcr  der telegraphic zal hier  aanvangen op g J . 
c examen-commissie is samengesteld uit dc heeren: .1- . toilette, 

hoofdingenieur  der  telegraphic, voorzitter; A. , inspecteur  der 
telegraphic in algeinecnen dienst; '/.. van der  Vegte, inspecteur  der 
telegraphic- te Arnhem; . . van , id. alhier; . van Eek, directeur 
van het r  te Amsterdam; W. J. (,eenling cn A. van 
Poeieren, commiezen bij  het t van Waterstaat. e candidate!! 
zullen geneeskundig onderzocht worden door  dr. T. W. lïeukc-nia alhier. 

— e r van Waterstaat, l cn Nijverheid brengt ter  kennis 
van liclangliebbcnden, dat in de maand t van het jaar J een 
vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van candidates, dingende naai 
een getuigschrift van voldoend afgelegd examen voor  opzichter  van 's s 
waterstaat, volgens het onder  dagleekening van .; r  iSSb vast-
gesteld programma, opgenomen in de Staatscouranten van  en
Januari  en verkrijgbaar  bij  Gebroeders van t'lccf te , 
tegen  cent het exemplaar, doch gewijzigd als volgl: 

k . c .Nederlandsche taal, luidt: 
t maken van een opstel over  een gegeven onderwerp, helder  en 

beknopt, zonder  grove taalfouten in goed Nederlandsch; 
„lie t maken van een dictee, omvattende de regels van spelling, ge-

slacht, verbuiging en vervoeging." 
k . - en orneinc-ntteekenen wordt gewijzigd als volgt: j 

. - en situatieteekenen. 
t teekenen van een eenvoudig voorwerp naar  de natuur. 

„Voldoende bedrevenheid in het hand- en situatieteeken door  de over-
legging van teekeningen al. bij  is vermeld. 

t maken van schetsen uit de hand van al hetgeen als kennis van 1 
bouw- en waterbouwkunde van den candidaat gevorderd wordt." 

Uit rubriek N vervalt hel woord: „astrolabium" . 
n rubriek , Waterpassen, worden dc woorden: „de instrumenten 

van Becker  en "  vervangen door  „de instrumenten van Pecker  ! 

of Troughton,"  en 
punt  van rubriek V wordt overgebracht naar -

bouwkunde,
s van de samenstelling van rijs- en steenglooiingsw erken, krnni-

niat, rijslieslag, pakwerk, hleeslaag. zinkstuk, stortebed, ruwe en gestrate ; 
puiuglooiing, glooiing van natuurlijk e steen." 

Tol deelneming worden alleen toegelaten zij, die <>p  Januari
het  levensjaar  reeds en het JO*"  levensjaar  nog niet zijn ingetreden. 

Zij , die aan het vergelijkend onderzoek wenschen deel te nemen, moeten 
zich vóór  Februari tSbj  aanmelden aan het e van Waterstaat, 

l en Nijverheid met een op zegel geschreven verzoek, dat tevens 
moet bevatten eene nauwkeurige opgave van naam, voornaam, woonplaats 1 
cn betrekking. 

Bij  dit adres moeten worden gevoegd : 
 eene verklaring van het gemeentebestuur  der  woonplaats dal dc 

candidaat is Nederlander  en van een goed zedelijk gedrag ; 
 eene akte van geboorte. 
j  het examen, dal schriftelijk en mondeling geschiedt en twee dagen 

zal duren, moeten worden medegebracht de teekeningen, bedoeld in de 
vakken  en , van het programma, verzameld in eene portefeuille. 

(Je d van Beheerder  's-tiravenhaagscbcSc-liouwburg-maatscliappij 
is voor ,ooo eigenaar  geworden van het huis in het e Voorhout, 

 naast den bestaanden schouwburg, vroeger  bewoond door  wijlen 
Baron Van VV assen aer  van Catwijck. 

n moeten geleverd worden in de haven te  vóór  JO 
Juni, waar  deze iu ontvangst /uilen genomen worden door  het bestuur 
der sectie, waartoe deze inzendingen belmoren. 

Zooals reeds gemeld, zal voor  plaatsruimte op de tentoonstelling niets 
berekend worden. s en wat er  onder  gerekend kan worden, zijn 
vrij  van invoetrechten. 

e goederen zullen te Tandjong Priok in  genomen worden, 
op kosten van hel bestuur  der  tentoonstelling naar  bel tentoonstellings-
terrein vervoerd, cn daarzonder  kosten opgesteld worden. 

Voor evcntueele beschadiging tijdens het transport, opstellen of den 
duur  der  tentoonstelling stelt het bestuur  zich niet verantwoordelijk. t 
is echter  aan de inzenders vergund een agent te benoemen, 0111 bij  alles 
tegenwoordig te zijn. 

n goederen mogen worden weggehaald voor  het sluiten der  ten-
toonstelling. 

liet zal niet geoorloofd zijn ontwerpen of teekeningen van de machines 
te nemen dan  toestemming van den inzender. , zilveren en 
bronzen medailles zullen uitgereikt worden aan die inzendingen, welke 
de jury daarvoor  waardig keurt. 

Voor  verdere bijzonderheden gelieve men zich te wenden tot de heeren 
J. . , tijdelij k te -Gravenhage, alsmede tol den correspondent 
J. . dc Pussy, n  Amsterdam. 

Uitvoerige circulaires zijn gratis op aanvrage verkrijgbaar . 
. n de raadszitting van j.1. g werd het volgend schrijven 

van . cn W. aan den (ieineenleraad behandeld: 
„Wi j  hebben de eer  u mede tc deelen dat dc betrekking van ge-

-architect gedurende drie maanden is vacant geweest, vermits dc 
vorige titulari s met  Augustus jl . eervol is ontslagen cn de opvolger 
niet  November  jl . in funcie is getreden. 

s is de betrekking gedurende dien tijd  de incest loffelijke 
wijze waargenomen door  den hoofdopzichter  der  gemeentewerken, P. 

, terwijl juist gedurende dien lijd de uitoefening van de betrekking 
buitengewoon omvangrijk was, ook met hel oog  de vele werkzaam-
heden in verband met het dreigen van de cholera. 

..liet komt ons in a'de opzichten billij k voor  dat voor  deze diensten 
een geldelijke tegemoetkoming worde verleend, en wij  geven l we Ver-
gadering mitsdien in overweging aan den hoofdopzichter  der  gemeente-
werken voornoemd eene toelage van /'.joo te verleenen, welke gevonden 
kan worden uit den pist volgn.  der begrooting voor  dit jaar, jaarwedde 
van dc liouwkundigen enz." 

e heer  Van n stelde voor  deze /aak aan te houden. j  was 
niet tegen het voorstel, maar  daar . cn \V. het niet in de Commissie van 
fabrikage gebracht hadden, waar  het thuis behoorde, verzocht hij  terug-

 naar  de Commissie. t voorstel werd door  den Wethouder  van 
fabrikage, den heer e Sturler, overgenomen, zoodal in eene volgende 
vergadering over  de toelage  zal worden. t schijnt te blijken 
dal de burgemeester  als voorzitter  van de Commissie van fabrikage, d 
den heer  1 >e Sturler  vervangen is. 

. n d.e raaadsvergadering van  October  jl . werd
advies van . en \V. behandeld op het nader  adres van den aannemer 

. . . t advies strekte daartoe, dal de d licsluit aan 
genoemden aannemer te kennen tc geven dat hij  geene termen vindt om 
tc beschikken  zijn verzoek  uitbetaling van
beweerde levering van „gesneden voegwerk"  en twee kachels bij  den 
bouw van de Westerhcwaarschool, en dat dc d afwijzend lieschikl 
op zijn verzoek  kwijtschelding van een gedeelte ad ƒ  der  hein 
opgelegde boete. 

Nadat dc Voorzitter  mede-gedeeld had dat bij  hem eene missive was 
ingekomen van r . s van der  l.oell, namens , met 
verzoek om dc behandeling dezer  zaak tol de volgende vergadering aan 
te houden, werd op voorstel van den Voorzitter  hiertoe besloten. 

. e Provinciale Staten vat» g hebben in de zitting 
van 8 November  jl . besloten, voor  den tijd van twee achtereenvolgende 
jaren eene stooinkiczelwals ///////  aan te schallen, ten einde daarmede 
d.e vroeger  genomen proeven voor  het inwalsen van grint-en steenslagwcgeii 

provincie voort te zetten. Nadat tijdstip kan worden overwogenol . i bet oog op de belangrijke vraagstukken op bet gebied 
van verlichting en wateraanvoer. hebben li. en \V. den d voorgesteld ^  Vmiral uit een limncic-cl  1 ..1 .<. aanU-veling verdient, het stoomwalsen 

teem op blijvenden voet uit te voeren. (Zie bericht in no.  van dit blad . eene aizonderlijke e te benoemen voor  de behandeling van 
alle zaken, die met gas- of waterleiding en electrische verlichting in ver-
band staan. e Commissie zou uit  leden bestaan, waarvan één door 
het h Pestuur  tc lienocmen. 

]|c; door  lohan r vervaardigde liorslbeeld van Verhuist zal 
 November  a. s. in hel m geplaatst worden. n zangkoor, 

onder  leiding van den heer l dc , zal  plechtigheid opluisteren. 
t jongste nommer  dei Ned. uitgave-van n Contemporaine  naar  Glom 

is geheel aan dc inrichtingen gewijd van de hh. J. f'. Van n c. s. ! 
te . n reeks platen zijn erin opgenomen, ook omtrent bel U-zoek 
der , er  den  Apri l jl . gebracht. 

— Gelijk reeds vroeger is medegedeeld, werd in de prijsvraag voor 
 standbeeld van den gewezen president van den

onder  van vele  bekroond het ontwerp van den 
heer  W. .  le Amsterdam. l ontwerp  klei is gereed en onlangs : 
goedgekeurd door  eene commissie, waarin o. a. n van e en prol. ( 

 zitting n is thans bezig den gipsvorm af te nemen. 
c  meldt dat de tentoonstelling le

uitgesteld  maand Augustus, en verder  gehouden z  worden in
maanden September  en October e volgende inzendingen zullen ( 

in  eerste plaats in aanmerking komen: gas-, stoom- en pctro'.einn-
motoren, waterwielen en turbines, machinerieën voor  rijst,
suiker, houtbewerking, tin, kina, rantch, katoen, toestellen voor  gas- un 
electrische verlichting cn verder  alle  artikelen, geschikt voor  eene 
tropische kolonie. 

— Gedeputeerde Staten van g hcblien bij  licsluit van  Octohci 
11. voor  den tijd van  achtereenvolgende jaren aan dc gemeente -
tricht concessie verleend voor  den aanleg en de exploitatie van een 
stoomtramweg op den gemeentekunstweg, leidende van den Tongerschen 
steenweg te , door  Biesland, naar  de Belgische grens bij  Canne, 
in aansluiting aldaar  met den van Belgische zijde te bonwen stoomtramweg 

mder  bepaling o. a. dat de snelheid, waarmede op dien 
zal gereden worden, voor  een gedeelte niet meer  dan tien, en voor 

een*  ander gedeelte niet meer  dan vijftien kilometer  per  uur  zal bedragen. 
. t gecombineerd college van liet waterschap van de l 

hield eene vergadering tot vaststelling der  begrooting en andere werk-
zaamheden. l dagelijksch bestuur  werd opgedragen dc-n heer c g 
e vragen, tegen welke voorwaarden hij  zich 
ingenieur  wil verbinden. 

 aan het waterschap ai-

 November 
; jubileum als 
een prachtig 

- n 
zijn -jari 
werd hem 
dccring en hoogachting 

e gemeenteraad van 
gemeentelijke teekenschool, 

» . 

vierde de heer 
architect ; door 

A. h te Utrecht 
OUd-leerlingen cn leerlingen 

ichenk aangeboden als bewijs van waar-

l'.dam heeft aan den adsistenl-lecraar  bij  de-
len heer  J. , wegens zijne benoeming 

 leeraar'in het handteckenen  te
op zijn verzoek een eervol ontslag verleend. 
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— e opzichter  iler  fortificatiën  kl. A. E. 
'ludrand is overgeplaatst van Amsterdam naar 
Woerden. 

 heer  1-.  llootjes is tot i i
gecontinueerd als buitengewoon opzichter  htj  de 
werken van de rivier  de s tusschen h en 

. 
— n e hehhen de volgende imitatiën 

plaats gehad. 
j  de 1 urgerlijk e openbare werken : 

benoemd: tot hoofdingenieur  ie kl. de waarn. 
ln>ofding. 2c kl. J. Schalij; tot opz. ie kl. de 
ambtenaar  op wachtgeld lï. A. . 

geplaatst  bij  de directie, de hoofd ing.  kl.
[. E. de ; m de res. l'ekalongan de be-

 opa. ie kl.  A.
OOHgeweten: als chef der lewaterstaatsafdeeling, 

de benoemde hoofding.  kl. A.
overgeplaatst: van de res. Soerabaja naar  de '. 

rcs. Batavia, de benoemde ing. ie kl. |. 1\ de 
(Üjselaar; van de res. l'ekalongan naar  de res. 

 de ing.  kl.  Scheller. 
bepaald: dat de ben. ing.  kl. \V. . van 

 als chef der irrigatieafd. Bïanlas aangewezen 
en bij  zijn corps a la suite gevoerd blijft . 

j  de Staatsspoorwegen op Java : 
benoemd: tot tijd. onderopz. le kl. bij  den j 

aanlegdienst, . Jardez. 
toegevoegd: aan den chef der opnemingen voor 

een spoorwegverbinding Blitar— , de l«-
noenide tijdelij k adj.*ing.  kl. \V. C. . 

VA( A NT 1 N< i EN. 
— Baas steenoven, ter  oprichting eener  1 

steenfabriek. Adre-. J. Plomp en Zoon, Breukclcn. 
— Opzichter  van den straatweg (iouda-

lïodegraven. Adres vóór  Nov aan den voor- 1 
zitter  der  commissie voor  gen. straatweg. J. van j 

m te Bodegraven. 
— Opzichter  over  de gemeentewerken te

Wildervank. Jaarwedde /  en  pet. provisie 
van nieuwe werken. Adre-. den burg. vóór  Nov. \ 

— Gcmeent e opzichter te E d e. j 
Jaarwedde /*475. Adres den Burg. vóór of op ; 

 Nov. {/.ie advert, in
— Scheepsbonwkandig en werk- j 

t u i g k u 11 d i g ingenieur  aan het etablisse-
ment Fop Smit, scheepsbouwmeesters . Smit 
&  Zoon te . 

T T E 

, . . 
 nr 

Nieuwe Constructie 
, 

Torenuurwerken 

op binnen- en buitenlandsche Ten-
toonstellingen . 

N 1885. . 

 en s der  Ge-
meente , zullen op Zaterdag 26 
A'fWnA* r l*9t , 's voormidduga 1'., uur, iu 

i  openhaar,  Gemeentehuizc aanbesteden ; 

BESTE  No. 21. 

e g van 400 ffl  . T 
SLAG voo  wegen. 

n won leu alle werkdagen, tot den dag 
der aanbesteding, lussehen 10 ra  uur gegeven 
uan het bureau Gemeentewerken ten Gcineeult-
huize, alwaar  liet bestek niet gezegeld in-ehrij-
\ ingsbi! jet tegen betaling vau / 0 50 verkrijgbaar  is. 

 Worn  ii dsns 30» Xmmr m
. des namiddags te 2 ureu < Plaatselijke tijd), zal iu 
1 het gebouw van het llepartcnu-nt vau Justitie tc 
\ 's-flravenhage in t openbaar  bij e insclirij -
{ ving wurden aanhmteed : 

t bouwen Tan een -
gesticht voo  jongens, genaamd 
«Veldzicht" te . 

liet bestek. N°. 22 met 12 daarbij  behoorende 
| teekeuiiifien is nu 15 November 2 verkrijgbaar 

tfigcu betuliiiï van f 5.25, hij  de S 
VAN , boekhandelaars, Spui Nn. 2S« tc 
's (iravi-nbage. 

t bestek, 12 bestekteekeniogeu, 32 detail-
teekeuiuireu en s modellen liirirei i op alle werkdagen, 
tussebeii 15 cu .'Ï0 November , ter  kiunis-
nemSngi uahij  dr  Balkbrug, te Avem>t, bij  deu 
beer  Van Nispc  op hoeve V'. 5 aldaar, van des 
vooriniddags 0 uur  tot de» namiddags  uren. 

Aanictjmtna /-,! aldaar  plaats hebben op 
Woensdag 23 November , des namiddags te 
2 ureu  tijiC). 

 zijn inmiddels verkrijgbaar  bij 
deu t voor  de Gevangenissen cu 

. 
's-firaüenboy' 7 November  1SU2. 

e r  vai Justitie, 
Voor  den , 

Zie Seceeta/is-Generaal, 

P. .1. VAN . 

 en 1 s der  Ge-
meente , zullen SkZmteröag 19 Xmwem-

 1S9S,  voormiddags 11 '/j  uur, iu het open-
baar, ten Gemeentehuizc 

aanbesteden: 
BESTE  No. 28. 

e g van 7000 ffl  .  of 
ZAN  ten behoeve van de g 
de  Ensebiassingels. 

n wordeu alle werkdageu, tot den dag 
der aanbesteding, tuascheu 10 en 12 uur gegeven 
aan het Bureau Gemeentewerken teu Gemeente-
huizc ; alwaar  het bestek met gezegeld insrhrij -
vingabiljet tegen bi-taling van /'O.ftO verkrijgbaar  is. 

Openbare 

 rn 8 van 
 zijn voornemens op

den *9 Xarrmbrr 1893, des namiddags tc l 
uur, ten e aldaar  uan te bestedeu: 

t N van het
L 

Bestek , voorwaarden en teekeuiugen liggen op 
de gewone dagen en uren, ter  kennisneming op de 

 Secretarie cn in het Stads-Tintiiierhuit 
te , eu zijn teveus voor  ƒ2,— verkrijg -
baar  hij  Wed. V. VA N : un Zoox, Boek-
drukkers Houttuin u°. 73. 

Nadere iulielitiugeu ziju te bekomen aan gemeld 
Timmer buis. e aanwijzing iu loeo zal plaatsheb-
ben op  den 22 Nocemher 1892, des voor-
middags te 11 Va '» i r *au Bet Oostetijk Stoom-
gemaal aan den Boexentsingel. 

lïe iuselirijvingsbiljettea moeten op deu dag der 
aanbesteding vóór des uatuiddags een uur zijn inge-
leverd iu eeup daarvoor  aangewezen gesloten bu-, 
geplaatst op de Gemecute-Stcrrtane, afdeeling Alge-
meene Zakeu. 

n ilc gemeente  Prnv.  wordt 
gevraagd een
op eene jaarwedde van ƒ475. 

Vau ne vereischt wordende bekwaamheden kan 
ten gemeentehuizc inzage genomen en nadere inlicli -
tineen urkregen wordeu. 

Eigenhandig op zegel geschreven verzoekschriften 
moeten aan den Bur-emeester  worden t«»egezondea 
vóór of op den lil November  a. s. 

Werkplaatsen eu n : 

Falirikant van rnaroier-, mozuiek-. terrazzo-
en efranito vloeren, en van alle soorten 

cement-uitvoeringen., 
onder  garantiel vloeren, (revvelven , enz. 

Brandvrij e conatrnctiën, 
rolpens de svstiinen lUmi/. en S 
(oeineiit-jjzerwcrken) | vnonlrrlr n : larie assu-
rantiei>remién, gwriuir  gewicht, vvnterdtehtheid, 
geen onderhoudskosten. — Bclunsii-rjke werken 
reed» nitpevoerd, o. in. voor  de nieuwe gehouwen 
der  VA N » Cacaofabrieken te Weesp en 
de - en Broodfabriek „Cerps"  te Amsterdam. 

~ 
Photoziucos'ra.pliie 

e  vestigt  op sb> 
 FhatolltheeraphU,

t  de  P lan ., Teaka-
uinren  vau  Bouwkun-
digen  Phataalacagraphle voor  t» 

 P l a t »  Cravurca, ook vaa 
Trrheninrr n  »au 

. Uitgevers en  zijne stereo!. -inrirhlln g 
.  prijsea. 

 van  wor-
 franco

B. . - Arnhem. 
t  eu  ram i

«aar . 
 voo . - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonit.) 

r j . 

, - en , , eu e u. 
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 boter  dokkend, fijner,  witter ™
klcurhoudond dan mii,'  ander  ; 

El bekroond door  dcu
 'l'ciiio.iustcllinu : van ilecuratieve schilder-

kunst, Arnhem 1881; attesten van
 ail alle oorden tan un» land rn 

daarbuiten, wmdeu op aanvraag toegezonden. 
«ordt door  tal van

 en andere  iu 
hunne bestekken

«ordt, tot  van
verheid en  gOWicht.  ander» 
afgeleverd dan in vaten voorzien van
etiket en  «elke allen «et-

zijn gedeponeerd, 
wordt steeds op de  geleverd ; 

desvcrlaugd niet eertiticaal vau oorsprong. 
n leze de vvaardeercude artikel» over  dit loodwit iu het ,,t\' v d.  d.d 31 Jan. 1887; 

in de „Huis-  en  d.d. i 18s7; iu de  d.d. 11 en ; 
in At „Schilder"  d.d. 1 i lvi'.l ; in de „Opmerker" d.d. 18 Juli 188» eu 12 Juli ; i n Je 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr. 0 en iu hel  „Bouwkundig U'eekllad' d.d. 5 . 1SU1. 

G Ac , Amsterdam, 
s e 14. 

, Chemisch k van . 
Bepaling r breekkneht, weerstand teïcn dourliuiaiin : r  en Utaafgaar, BmUe, enz. 

e Fabriek ™ 

-

l l k J l l Jl UJ. l i 

r , A r c h i t e c t e n , 

, T e e k e n a a r », ens. 

Geëmailleerd ijzeren

 m 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds, Separatiemuren. Ventllatiekokers. 
 en

verharding marduurammtng van  cn l~ 
Cementsteen tilpe cuz. Fluaten

| van l of vau t worden sinds O ouder 
garantie geleverd door  deu uitvinder  en fabrikant 

 Bemsehetd. 

 Nederland en

. 
X > ' s P a t e n t 

y , 

Sterk. Goedkoop. 
Vraag on me geïllustreerde pr(js-

courant. (4) 

, . 
Opgericht 1856. 

Eeredlnlania Amiterdani l§83. 

 Nederland en

. &  J. , 

S EN nuiinii j iuuii i 
 Amsterdam 

1883 bekroont!

u , 

E N N°. 39. N.Z. 
 T U

'l'er  drukkeri j  der Vennootschap „  let Vaderland". 
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A 

r  F. W. VAN T . 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advert entien : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-Hage. 

Bureau r e van Architectura et Amicitia ï. , 
, E JONG  en PAU  J. , 

Stukken, deze e betredende, te adresseeren 
Yondelkade  te Amsterdam, 

en al, .vit de Administratie van het (ienootschap betreft, aan tien 
Nte-Seeretaris, American , te Amsterdam. 

uuaJ 
T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 

franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Xederlandsch 
1 (de landen der  Postunie.) f  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
's-//age en bij  den t . (..  CZN
handelaar  te Amsterdam. 

A E T . 

Ami onze

e redenen die ons eenige jaren geleden bewogen om, in plaats van het toenmalige plaatwerk 
„d e Bouwmeester"  eene andere uitgave het licht te doen zien, zijn oorzaak dat, te beginnen met i"  Januari 1893, 
ook ons genootschapsorgaan eene gedaanteverwisseling zal ondergaan. 

Op dat tijdsti p is het tienjari g contract van A . et A . met de eigenaars van het Weekblad „d e Opmerker" 
geëindigd en wij  hebben gemeend deze gelegenheid te moeten aangrijpen om op gelijke wijze als bij  het 
plaatwerk „d e Architect"  thans geschiedt, de retlactie van het orgaan des Genootschaps eveneens uitsluitend 
onder  eigen beheer te nemen. 

Zooals u bekend is was zulks tot nu toe niet het geval, en het zal  niet ontgaan zijn dat het bestaan 
van eene dubbele redactie in ons blad dikwerf tot moeilijkheden aanleiding gaf. 

e het besluit van de vergadering van 16 November 1.1, zal dit nu antlers worden. Wij  kunnen u 
d ienaangaande het volgende mededeelen : 

t 1 Januari 1893 zal verschijnen , orgaan van het Genootschap „Architectur a et 
Amicitia" , welk orgaan zal bestaan uit twee afzonderlijke deelen. 

t eerste gedeelte .(hoofdblatl) zal bevatten minstens vier  pagina's tekst en geheel gevuld worden niet 
bijdragen, berichten en mededeelingen. op de bouwkunst en aanverwante kunstvakken betrekking hebbende en 
maandelijks een of meer  platen bevatten: het zal geredigeerd worden door het Genootschap. 

t tweede gedeelte, onder  denzelfden titel, met bijvoeging van „technisch gedeelte", zal geredigeerd worden 
door  den heer  J. A . V A X , leeraar  aan de Polytechnische school te t en redacteur  van het 
weekblad „d e Ambachtsman". t gedeelte zal geheel gewijd zijn aan de practische en technische zijde van 
de bouwkunst en zal, wat inhoud betreft, gelijk zijn aan het thans bestaande blad „d e Ambachtsman". n dit 
deel worden ook advertentien en aanbesteding-berichten opgenomen. 

e bladen zullen in formaat, druk en papiersoort gelijk zijn aan het tegenwoordige Genootschapsorgaan 
en wekelijks franco aan alle leden van A . et A . worden toegezonden. 

e uitgave geschiedt door tie firma J. v. i>. T \ ZOON te , uitgevers van het weekblad 
„d e Ambachtsman". 

e prij s van het geheele blad zal voor  het publiek gesteld worden op fl.— per jaar. e prij s van het technisch 
gedeelte afzonderlijk wordt door de uitgevers bepaald; het hoofdblad zal niet afzonderlijk verkrijgbaar  worden gesteld. 

Wi j  twijfelen niet of deze verandering zal blijken eene verbetering te zijn. e vrij e gedachtemvisseling van 
de leden onderling is verzekerd, terwij l het optreden van personen, die om een of andere reden zich voor  onze 
redactie wenschen te verbergen, onmogelijk wordt. 

Vertier  gelooven wij  dat de toevoeging van een technisch gedeelte door  alle onze lezers met ingenomenheid 
zal begroet worden. Werd deze zijde van het vak vroeger  wel eens te veel verwaarloosd, de toetreding' van den 
heer  VA N S met zijne staf van medewerkers, zal ti een waarborg zijn dat het nieuwe blad in dit 
opzicht vooral aan zijne bestemming zal beantwoorden. 

t komt ons voor  dat op deze wijze een blad kan tot stand komen, dat in alle opzichten den naam van 
 vakblad" verdient en wij  vertrouwen, dat met de medewerking en steun van al onze leden, het 

nieuwe orgaan "  binnenkort op hetzelfde succes zal kunnen bogen als ons plaatwerk „d e 
Architect"  in zoo betrekkelijk korten tij d wist te verwerven. 

Het  van het Genootschap „Architectura ct Amicitia" 
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. Om misverstand te voorkomen wordt aan heeren 
leden medegedeeld, dat dc uitgave en toezending van het 
orgaan van het Genootschap ook na 1 Januari 1893 ge-
regeld zal doorgaan. Voor  nadere bijzonderheden, het 
nieuwe Genootschapsorgaan betreffende, wordt naar  het 
bovenstaand artikel over  deze uitgave verwezen. 

2°. e termij n van inlevering der  3 e algemeene prijs-
vraag (een marquise van gesmeed ijzer) is vastgesteld op 
19 r  a. s. Voor  het programma zie men
Opmerker van 9 Apri l jl . 

3°. e 5°̂  en 6ll<-' afleveringen van het plaatwerk
Architect (jaargang 1893) zullen nog in den loop van 
dit jaar  het licht zien. 

Namens het Bestuur: 

 le-Secretaris 
 W . . 

A ET
977e Vcigadering van Woensdag 16 November 1S92. 

e Voorzitter  opende dc vergadering en heette de leden 
welkom, waarna de notulen der  vorige bijeenkomst 
werden voorgelezen en goedgekeurd. Volgens de agenda 
werd de behandeling der  wetsherziening voortgezet. c 
overgebleven artikelen werden met eenig debat achtereen-
volgens afgehandeld en de nieuwe wet, die met  Januari 
1893 in werking zal treden, door  de vergadering goed-
gekeurd en met algemeene stemmen aangenomen. 

e Voorzitter  gaf nu het woord aan den heer . G. 
Jansen, die. na eenige algemeene mededeelingen omtrent 
het Genootschapsorgaan , het concept-contract voorlas , 
dat met algemeene stemmen onveranderd werd goed-
gekeurd. 

Bij  de besprekingen over  dc keuze van tijdschrifte n en 
boeken voor  den leescirkel en dc bibliotheek, werd bepaald 
die uit te stellen tot de a. s. algemeene vergadering. 

Na eenige huishoudelijke besprekingen, dankte de Voor-
zitter  den heer  G. A . Zeeman als secretaris van de 
commissie voor  de wetsherziening, en de heeren . G. 
Jansen en C. W. Nijhof f voor  de moeite die zij  zich 
getroost hebben bij  de regeling der  uitgave van het 
nieuwe Genootschapsorgaan. 

Niets meer  aan de orde zijnde werd hierop de ver-
gadering gesloten. 

(A. et J E . 
t raadhuis te m is een bouwwerk, waaraan 

verschillende architecten gedurende den loop der  tijden 
gewerkt hebben, waardoor  het dan ook het bijzonder 
schilderachtige karakter  verkregen heeft. t oudste deel 
stamt reeds uit de laatste helft van de 14A' eeuw, terwij l 
de vakwerks-erker  het jongste is en uit de i 6 , l t : eeuw 
dagteekent. t geheel werd echter  in het jaar  1883 
door  den Stadtbaumeister  Schwartz gerenoveerd. n de 
onmiddellijk e omgeving van het raadhuis staat ook het 
beroemde "  (1529), de mooiste 
vakwerksbouw van , benevens het -
stift" , het „Wedckindsches "  (1598) en last not least 
het „Tempelhaus"  (1457) met zijne hoogeschilderachtige 
doch doellooze hoektorentjes. Aan ietier  architect is een 
bezoek aan m zeer  aan te bevelen. 

(A. et A.) G EN . 

T N or E G VAN 19 

OCTOBE  1892,  J. A . VAN S . 

{Vervolg van  372.) 
e aanblik op dc marktplaats met hare typische ge-

bouwen , is hoogst interessant. Bescheiden van afmeting 
is dit plein, doch huiselijker  dan de kolossale Augustus-

j  platz, waar  dc groote gebouwen in het niet verzinken, 
j  Gelijk alle e steden heeft ook g haar  Sieges-
denkmal, ontworpen door  Prof. Siemcring en in 1888 
 onthuld, liet is geplaatst op de , doch 

; waarschijnlij k om ruimte te winnen, niet in het midden. 
e figuren, r  Wilhelm, Bismarck, e 

j  en de overige helden van het e k 
i voorstellende, zijn aan de vier  hoeken geplaatst, 
terwij l het geheel wordt bekroond door  de Gcrmania, 
die met opgeheven zwaard de helden beschermt. Be-
halve dit oude gedeelte bezit de stad in het westen, 
juist op de grens tusschen de vroegere oude en latere 
nieuwe stad, nog een merkwaardig gebouw, Pleissen-
bttr g genoemd , dat tegenwoordig als kazerne dienstdoet. 

t dateert uit de 13e eeuw en werd gebouwd door 
! , den broeder  van markgraaf Albrecht , die 
 de stad had ingenomen, liet de muren afbreken en 
dichtwerpen, en bouwde binnen de stad een menigte 

, burchten, waarvan Pleissenburg de eenig overgeblevene 
is. Uitwendig maakt dit gebouw niet veel indruk ; 
 het is voorzien van een groote binnenplaats, die als 

: doorloop gebruikt mag worden, vanwaar  men onmid-
dellij k op den Promenadenring komt. e ring loopt 
rondom de oude stad en lost zich in de Augustus-
platz. op. Breed aangelegd met rij - en voctwegen en 
vroolij k gelegen huizen en villa's, vormt deze ring eene 
aangename wandeling om de oude stad. Aan den r 

, ring is ook het nieuwe beursgebouw gelegen, geopend 
in 1886, en de drie stationsgebouwen, die naar  mijn 
inzien eenmaal voor  een centraal station zullen plaats 
moeten maken om aan het steeds drukker  wordende 
verkeer  weerstand te kunnen bieden. 

e grootste uitbreidin g heeft dc stad verkregen aan 
de zuid- en oostzijden en men heeft steeds gezorgd dat alle 
straten een behoorlijke breedte verkregen ; zij  zijn meeren-
 deels door  flinke gebouwen begrensd, die, hoewel allen 
eentonig grij s van kleur  zijn, toch een aangenamer  indruk 
maken dan de kazernegebouwen van onze nieuwe wijken. 
Een van de meest interessante gebouwen van het zuide-

1 lij k gedeelte is wel de nieuwe Petrikerk (architecten 
llarte l en . g kan zich op geen m of 
ander  indrukwekkend kerkgebouw beroemen. e oude 
Thomaskerk, een gebouw uit de le eeuw, is tusschen 

j  de jaren 1882 — 87 geheel gerestaureerd en ziet er 
uit als de nieuwe Petrikerk , die omstreeks denzelfden 
tij d gebouwtl werd. t laatste gebouw, in vroeg-Gothi-
schen stijl opgetrokken, doet zich goed voor, hoewel 
het jammer is dat de omgeving niet wat ruimer is. t 
is een Evangelische kerk, die vele glasschilderingen bezit, 
waardoor  het inwendige een eenigszins somberen indruk 
heeft. Zij  stellen voor  aan de noordzijde het nieuwe 
testament, aan de zuidzijde het oude en aan de west-

; zijde de hervorming door r  en n en, 
de keurvorsten Johan de Bestendige en Frederik de 
Grootmoedige. t gebouw heeft aan de westzijde 
een toren van 88 . hoogte. g is het in 
zachten toon geschilderd, in overeenstemming met 
het houten plafond en tie tochtportalen. Ook hier 
scheen de acoustiek te wenschen over  te laten, daar 
in het midden van het schip in de lengte-as, een 
breede draperie was opgehangen, omreden vroeger 
de gemeente, die wat verwijderd was, niets van de goede 
woorden kon opvangen, hetgeen na het ophangen van 
het kleed, volgens zeggen van mijn geleider, oneindig 
beter  was geworden. Gaat men van hier  verder  naar 
het zuidwesten , dan komt men spoedig aan dc compo-
nistenwijk, waarvan het nieuwe concertgebouw, meer 
bekend onder  den naam van „Gewandhaus", als het ware 
de entree vormt. t gebouw, in klassieken stijl , 
beschouwt men met genoegen, en zeer  gaarne had ik. 
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vindt met het Conser-
de , de 

gewenscht dat de gelegenheid zich had voorgedaan om 
ook dit op zijn schoonst te zien, namelijk bij  avond 
onder  het genot van de heerlijke tonen der  muziek. 

t is gebouwd in de jaren 1882—1884 volgens een 
bekroond ontwerp van de architecten Gropiusen Schmieden. 

e oppervlakte bedraagt 86 . lengte bij  41 . 
breedte. e verdieping gelijkstraats bevat de ingangen . 
vestibule, woning voor  den concierge en in het midden 
eene kolossale garderobenhal, die tevens toegang geeft 
tot de hoofdtrappen naar  de verdieping, alwaar  de 
groote en kleine concertzaal zijn gelegen. e afmetin-
gen der  groote zaal zijn 37.50 . lengte, 19 . breedte-
en 14.60 . hoogte tusschen vloer  en plafond. n de 
zaal is nog eene galerij; er  kunnen omstreeks 1 500 bezoe-
kers en 350 musici en zangers een plaats vinden. k 
zij  de ruime middelen, waarover  men te beschikken had, 
is de buitenbckleeding van het gebouw geheel van 
Cattacr  zandsteen, versierd met symbolische voorstel-
lingen in sgraffito, door  Otto g te Berlij n uitgevoerd. 

e wereldlijke, kerkelijk e en vocale muziek zijn door 
vrouwefiguren voorgesteld. van de hand van prof. Joh. 
Schilling uit . 

Ook het inwendige is een bezoek overwaard. e ves-
tibules en garderobenhal zijn architectonisch en decora-
tief eenvoudig. t trappenhuis met zijn gesmeed-ijzeren 
leuningen daarentegen vormt een uitstekend geheel, terwij l 
de groote zaal met haar  decoratief schilderwerk eene 
meer  dan bevredigenden indruk maakt. e kosten van 
dezen bouw bedroegen ongeveer  1,350,000 mark. 

n de onmiddellijk e nabijheid 
vatorium, de , 
koninklijk e Universiteitsbibliotheek enz., alle gebouwen 
van kolossale afmetingen en vri j  goede architectuur. 
Verder  een groot aantal villa' s met smaakvol aangelegde 
tuinen, breede straten, allen met asphalt bedekt en dit 
alles in een stadsgedeelte, waar, betrekkelijk weinig 
jaren geleden, slechts weiland te zien was. 

Over  het algemeen moet men erkennen dat het uit-
breidingsplan breed is opgevat. Wel vindt men ook hier 
rechte straten, doch deze bieden over  het algemeen 
meer  afwisseling dan de ons zoo bekende. s wordt 
de lange lij n afgewisseld door  landhuizen met tuinaanleg, 
of rijen opgaand geboomte, die het eentonige doen ver-
dwijnen. Aan deze zijde der  stad vindt men ook de 
meeste wandelplaatsen en bosschen , die zich aan de eene 
zijde tot 1'lagwitz, eene voorstad, aan de andere zijde-
tot Connewitz uitstrekken e overige gedeelten zijn van 
minder  belang; cr  rest mij  nog om met een enkel woortl 
melding te maken dat ook hier  de bierpaleizen met een 
weelde zijn ingericht, waar  de oogen pijnlij k van worden 
aangedaan. 1 t meest geroemde is zeker  wel het café Bauer, 
gelegen op de z en zoowel bij  dag als bij  avond 
door  zijne electrische verlichting van verre zichtbaar. 
Overladen met ornement, veelkleurig schilderwerk enz. 
gevoelt men zich hier  niet zoo thuis als in de gezellige 
kneipen, die, als op zoovele plaatsen, ook hier  te vinden zijn. 

n de nabijheid bevindt zich nog het panoramagebouw, 
dat, in 1884 gebouwd, een vri j  wat beteren indruk op 
den beschouwer maakt. t doek hierin aanwezig stelt 
een tafereel voor  uit den oorlog van 1870. 

Eenmaal in Saksen zijnde, is g pas het begin 
van dit heerlijke stukje grond van het groote e 
rijk . e afstand tusschen deze stad en n bedraagt 
twee uren met een sneltrein. (Jok deze weg biedt 
weinig afwisseling. Voortdurend vlak land, totdat men, 
meer  in de buurt van n komende, in het verre 
verschiet, de bergen der  Saksische Schweiz en het 
Elbedal in het oog krijgt . 

Gaarne zou ik u ook in Saksen's hoofdstad willen 
rondleiden, doch velen herinneren zich zeker  nog, het 

zakelijke artikel van een onzer  medeleden over  die stad, 
voorkomende in  4 en 11 Juni 1887, 
en acht mij  dus van de beschrijving der  stad zelve ont-
slagen. 

Wat mijn geacht medelid schreef over  den indruk van 
1 )resden , ben ik volkomen met hem eens; de eerste indruk 
is niet gunstig; men moet er  eigenlijk niet bij  dag 
aankomen, beter  bij  avond; men mist dan het onooglijke 
station in Neustad en de onmiddellijk e omgeving. Altstad, 
aan de overzijde der  Elbe, is veel fraaier; is men eenmaal 
hier, dan vergeet men spoedig dat men met tegenzin 
in deze plaats is afgestapt. t n een druk bezochte 
plaats is, bewijst het aantal vreemdelingen dat hier  jaarlijk s 
vertoeft, en geschat wordt op omstreeks 150,000. Voor-
namelijk heeft de stad dit te danken aan hare gunstige 
ligging, de kunstschatten die zij  herbergt en de Saksische 
Schweiz, dat gedeelte van het koninkrijk , waar  de 
schoonste natuurtafereelen zich voor  onze oogen voordoen. 

e slavische naam n is, volgens prof. s kin, 
afkomstig van het woord „dresga" , en beteekent geboomte 
of struikgewas. c geschiedenis gewaagt van n in 
1206 en in 1216 komt ze reeds voor  als stad. n 1523 werd 
de plaats van vestingwerken voorzien , en behield deze tot 
 s20, terwij l de stad een hoogen trap van luister  bereikte in 

de  eeuw, onder  de keurvorsten Friederich August 
 en , die kunst en wetenschap zeer  bevorderden. 

Onder  de regeering van August  werd het "/.winger" 
gebouwd, terwij l August  de katholieke hofkerk liet 
bouwen. t ook onder  de tegenwoordige g de 
zin voor  het schoone nog niet is verloren gegaan, 
bewijst het feit dat jaarlijk s nog meer  dan honderdduizend 
mark aan de vermeerdering der  kunstverzamelingen 
wordt ten koste gelegd, terwij l ook voor  instandhouding 
van eene keurcorps op het gebied van muziek en 
tooneel op eene zeer  belangrijke subsidie van koning 
Albert te rekenen valt. 

(Slot volgt.) 

ONTS O V E N S. 
Geachte heer

Naar aanleiding der  mededeelingen omtrent de ontsmet-
tingsovens, voorkomende in de nummers van 5 en 12 
dezer, nemen wij  de vrijhei d u ook het woord in deze 
te vragen, daar  wij  verineenen dat de mededeelingen, 
vooral die in het eerste gedeelte van het laatste nummer, 
tot minder  juiste gevolgtrekkingen aanleiding moeten 
geven, hetgeen wij  niet mogen aannemen, tlat de be-
doeling kan geweest zijn van den verstrekker  dier  mede-
deelingen. 

e geschiedenis van den bouw of de constructie der 
ontsmettingsovens met waterdamp of op stoom werkende 
is, zoover  ons betreft, als volgt: n het najaar  van 1884 
werd door  ons te Oudewater, nabij  onze machinefabriek, 
een stoomwasschcrij  opgericht, volgens Engelsch systeem, 
en wenschten wij  daaraan te verbinden een ontsmet-
tingsoven , werkende, volgens de conclusie waartoe de 

e geneeskundige e tengevolge van 
vele onderzoekingen gekomen was, met stroomenden 
waterdamp van 100" C, daar  die volgens haar  met 
absolute zekerheid in betrekkelijk korten tij d alle ba-
cillen vernietigt, ook wanneer  zij  zich in betrekkelijk 
volumineuse voorwerpen ophouden, zooals wij  toen ook 
hebben vermeld in onze brochure met tarieven, aan 
vele belangstellenden bij  de opening onzer  wasschcrij 
toegezonden. 

Terzelfdertij d was er  van e een ontsmettings-
oven van Oscar  Schimmel aangeschaft voor  het station 

l en gaf de met ons bevriende ingenieur, met 
de keuring van dien oven belast en dien wij  ook over 
den door  ons geconstrueerden oven voor  onze wasscherij. 
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dien wij  tot heden nog gebruiken, spraken, den raad om 
ons op de vervaardiging van ontsmettingsovens toe te 
leggen. 

t doende zijn wij  langzamerhand, daarbij  natuurlij k 
ook gebruik makende van wat, behalve door  eigen 
ervaring, ook door  anderer  ervaring kan worden geleerd, 
tot onze tegenwoordige typen van ontsmettingsovens 
gekomen. Wij  maken de ovens voor  stroomenden water-
damp en voor  met stoom op spanning werkende; de 
laatste soort heeft naar  onze meening, die door  vele zeer 
bevoegde personen gedeeld wordt, het groote voordeel 
dat men door  de manometer-aanwijzing, absoluut zeker  is 
dat de vereischte temperatuur  van 103 a 1050 C overal 
in de goederen werkelijk verkregen is, terwij l desgc-
vorderd gemakkelijk 110 a 115" C kan bereikt worden. 
Bij  de i»te soort, den empirischen weg moetende volgen, 
loopt men vaak gevaar  en heeft men althans nooit 
zekerheid dat liet doel bereikt en de vereischte minimum-
temperatuur  van 100 a 1020 C, — van hooger  kan 
nooit sprake wezen, — overal in liet goed verkregen 
is; vooral in tijden van epidemie, en dus bij  drukwerk , 
wordt dit gevaar  van groote bet eekenis , temeer  daar  de 
tijd , benoodigd voor  de ontsmetting bij  ovens met 
stroomenden waterdamp veel langer  is. 

Nu hebben wij  met succes ovens geleverd met stroo-
menden waterdamp en ovens, op spanning werkende. Tal 
van proefnemingen in tegenwoordigheid van heeren profes-
soren, geneeskundige inspecteurs en andere autoriteiten 
zijn geschied en de procesverbalen daarvan kan ieder 
belangstellende ten onzent zien, terwij l onze geïllustreerde 
catalogus, voor  ieder  op franco aanvrage te bekomen, 
vele onzer  voornaamste leveringen vermeldt. 

Wij  willen dus, ondanks de volgens den verstrekker 
der mededeelingen in uw blad van 12 dezer  beweerde 
totale onbekendheid in wetenschappelijke kringen, met 
den bouw van onze ovens rustig voortgaan, tevreden 
met de kringen waaraan wij  tot heden mochten leveren 
en die wij  met recht als wetenschappelijke mannen 
zouden gelooven te beleedigen, indien wij  hunne namen 
als middel van reclame in annonces en diergelijke uit-
bazuinden. 

Onder dankbetuiging voor  uw welwillendheid verblijven 
inmiddels met hoogachting 

E JONG  &  Co., 
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(Vervolg en slot van bh. 357.) 
e behandeling van het advies van Burg. en Weth. 

van Groningen op het nader  adres van den aannemer 
. 11. s werd, zooals in het vorig nommer reeds 

met een enkel woord werd gemeld, in de g 
van 29 October  jl . op verzoek van genoemden aannemer 
uitgesteld. t advies luidde dat de d besluite aan 

. . , naar  aanleiding van zijne adressen van 
den 14de» Juni en den 16**" September  1S92 te kennen 
te geven, dat de d geene termen vindt voor  het 
nemen van eene beschikking op zijn verzoek om uit-
betaling van / 633.73 wegens beweerde levering van 
„gesneden voegwerk"  en twee kachels bij  den bouw 
van de Westerbewaarschool, en dat de d afwijzend 
beschikt op zijn verzoek om kwijtschelding van een 
gedeelte ad /'270 der  hem opgelegde boete, wegens te 
late oplevering van het werk. 

s werd door  den heer  ! lolthtti s een derde 
adres aan den d gericht, waarin opnieuw wordt 
betoogd dat het bestek hoegenaamd geen bepalingen 
bevatte omtrent het te leveren voegwerk en hij  dus 

alleen had te voegen op de wijze als in de A . V . is 
voorgeschreven. n de A . V. kan men lezen hoe het 
voegwerk, dat dan gewoon voegwerk is, verricht wordt, 
terwij l men met het opmetselen der  muren bezig is en-
hoe de dagelijks afgewerkte lagen met de uitpuilendeen 
niet opgedroogde metselspecie worden gevoegd. Niemand 
kan of durft beweren dat dergelijk gewoon voegwerk 
door  hem verricht is. Of nu het geleverde voegwerk 
„gesneden voegwerk"  mag genoemd worden of niet,, 
doet naar  adressants meening niet ter  zake. r  bo-
vendien hier  is geleverd gesneden voegwerk. e A . V . 
onderscheiden slechts het gewone voegwerk tijdens het 
metselen met vochtige metselspecie en het gesneden 
voegwerk, waaronder  alle voegwerk valt, dat niet tijdens, 
het metselen bewerkt maar  later  door  afzonderlijk be-
werken der  voegen met ingebrachte voegspecie verkregen 
wordt. t doet bij  die bepaling der  A . V. dus weinig 
af of deze of gene architect of aannemer soms onder 
gesneden voegwerk eene bepaalde wijze van bewerken 
op het oog heeft, die hij  aan dit gebouw niet ontdekt, 
want men heeft hier  met de onderscheiding der  A . V . 
te doen. 

Bij  dit adres zond de heer s eene verklarin g 
in, onderteekend door  28 architecten en aannemers, 
waarin deze te kennen geven dat het buitenmetselwerk 
der school met gesneden voegen is bewerkt, weshalve 
zij  van oordeel zijn dat dit voegwerk niet mag vallen onder 
de bedoeling van S 249 der  A . V . , op het werk van 
toepassing verklaard en zij , als deskundigen, verklaren 
dat den aannemer daarvoor  extra moet worden betaald. 

Omtrent de levering der beide kachels voor  de veranda's 
merkt adressant in dit adres op dat hij  art. 5 van het 
bestek en zijne verplichting om de werken uit te voeren 
naar  de teekeningen, volstrekt niet voorbijziet. r  de 
teekening geeft geen kachels aan maar stookplaatsen, die 
bij  den aanbouw zeer  wel kunnen worden gemaakt 
zonder  dat er  overal en dadelijk kachels behoeven te 
komen. „E n wanneer  — zegt adressant — naast die 
teekening niet acht stookplaatsen een bestek bestaat, 
waarin lokalen en veranda's onderscheiden worden en 
waarin slechts voor  de lokalen kachels worden gevor-
derd, daar  kan een aannemer niet anders meenen da» 
dat er  maar  6 kachels noodig zouden zijn. 

e Commissie meent evenwel uit den loop, dien de 
zaak pleegt te nemen en uit de verklarin g van , 
die het smidswerk aan adressant geleverd heeft, te 
moeten afleiden dat adressant wist dat hij  acht kachels 
moest leveren. r  adressant herhaalt dat hij  het niet 
wist en toen hij  na de gunning van het werk het aan-
genomen smidswerk, waarbij  hij  op 6 kachels gerekend 
had, aan d uitbesteden wilde, bleek hem eerst 
dat er  8 kachels zijn moesten omdat d dat op 
het bouwbureau had vernomen." 

e verklarin g van adressant wordt bevestigd door 
een schrijven van genoemden d aan ' 
raadsman . s van der  Eoeff, als bijlage van 
het adres overgelegd. 

Ten slotte komt de aannemer op de boetequaestie 
terug. Zijn e bedoeling is natuurlij k om toegepaste boete 
of kortin g kwijtgescholden te zien, wat hem niet behoeft 
te beletten om over  de onrechtvaardigheid en onbillijk -
heid dat hem zulk eene boete werd opgelegd, te klagen. 

e r  meent dat de meest mogelijke billijkhei d 
in acht is genomen en B. en W. vereenigen zich met 
die beschouw.ing. 

r  — aldus adressant — wanneer  het voegwerk, 
in 1892 verricht , meer  werk is geweest, dan valt niet 
slechts op de billijkhei d maar  ook op het recht verbazend 
veel af te dingen. En, zelfs afgescheiden van die quaestie 
van meerder  werk, is tie onbillijkhei d verregaande. 
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Want dan staat alleen vast dat het werk 11 i moest 
worden opgeleverd maar eerst 24 i ter  oplevering 
gereed is geweest en alzoo 12 dagen te laat is klaar 
gekomen. t adressant boete betalen over  de dagen 
dat de opneming zelve door  het wisselen van briesen, 
den , verhinderingen van tien r 
en hemzelven vertraagd werd? t zou toch hoogst 
onredelijk zijn. En het werk, dat adressant op den 24*™ 
had verklaard voor  gereed ter  oplevering, was toen ook 
gereed, want dc eenige aanmerking, die te maken viel, 
betrof de kachelpotten, die, ook als men die onvoldoende 
mocht oordeelen, daar  men ze eerst noodig kon hebben 
in den naherfst, toch wel gedurende den onderhoudstermijn 
konden vervangen zijn. Onredelijk was het van den 
aannemer te eischen dat hij  de bij  tlie kachels behoorende 
en zoo door  den fabrikant steeds afgeleverde potten, 
zeer  tot zijne schade moest vervangen door  nieuwe. 

r  hem nu bovendien over  den tij d van 24
Juni, benoodigd geweest om die ongewone dingen te 
laten vervaardigen, eene kortin g van niet minder  dan 
ƒ 2 70 op te leggen, was zeker  al bijzonder  onredelijk" . 

Tot zoover  dit derde adres. n de g 
van 12 dezer  werd bovengenoemd advies van Burg. en 
Weth. behandeld. 

e heer r motiveerde zijne stem tegen het 
e deel der  conclusie van het advies. t de alge-

meene voorschriften in dc hand betoogde spr. dat aan 
s toekomt wat hij  vraagt, omdat hij  heeft geleverd 

gesneden voegwerk, terwij l het niet in de bedoeling van 
het bestek kan hebben gelegen, dat s dit moest 
leveren, maar  wel ruw baardwerk. Voorts merkte spreker 
op, dat s ook aanspraak heeft op vergoeding 
voor  twee kachels, want wel waren op de teekening 
stookplaatsen aangegeven, maar geen kachels. 

e heer , wethouder  van P. W., verdedigde het 
advies. Spreker  had niet van den heer r de 
stelling verwacht, dat s gesneden voegwerk heeft 
geleverd. Wel zijn er  gesneden voegen geleverd, maat-
niet zulke, waarvoor  meer  werk in rekening kan 
worden gebracht. Er  is niet meer  geleverd dan er  gele-
verd moest worden. 

e heer r handhaafde zijne meening en beriep 
zich op zijne veeljarige practijk , terwij l de heer t 
o. a. daartegenover  stelde de meening van den architect 

, die bereid is te verklaren, dat het geleverd 
voegwerk gebaard voegwerk is. 

e heer n vestigt de aandacht op de kachel-
quaestie, waarin, naar  hij  meent, de aannemer gelijk 
heeft, zoodat hem remissie toekomt voor  twee kachels. 
Omtrent de zaak van 't voegwerk zal hij  niet oordeelen. 

e heer t verklaart , dat wel degelijk alle kachels 
op de teekening voorkomen. e schermen van de kachels 
zijn erop geteekend. 

e heer n kan tlat niet toegeven. 
e heer  Van , lid van de commissie van open-

bare werken, zegt ook, dat er  acht rookuitgangen en 
acht plaatsen voor  kachels zijn geteekend, n het bestek 
nu staat, dat de aannemer zich aan tie teekening moet 
houden. Spr. ook verbaast zich, tlat nog iemand van 
gesneden voegwerk kan spreken. 

e heer r stelt een amendement voor  om aan 
s te kennen te geven, dat tie d termen 

vindt om overeenkomstig zijn adres te besluiten. 
e Voorzitter  meent, dat dit geen amendement is. Wie 

niet instemmen met het voorstel van B. en W. kunnen 
tegenstemmen. 

e heer n zou de quaestie der  kachels van die 
van 't voegwerk willen scheiden. 

d kwam in het debat de competentie-
vraag op den voorgrond. B. en W. waren van oordeel, 

dat de d niet in dezen te beschikken heeft. Stemt hij 
de voordracht af, dan kan een ander  voorstel worden 
gedaan. e heer n was van meening, dat als 
de quaestie niet bij  den d behoort, de voordracht niet 
had moeten zijn ingediend. 

c heer r trok zijn amendement in. 
e heer n stelde als amendement voor, dat de 
d termen vinde om aan s voor  't leveren 

van twee kachels / 160 toe te staan. 
e Voorzitter  bleef bij  zijn gevoelen, dat eerst over 

de voordracht van B. cn W. moet worden gestemd. 
c heer  Cohen stelt als amendement op de voordracht, 

dat de d verklaart zich niet bevoegd te achten, 
om op het adres goedgunstig te beschikken. 

B. en \V'. namen het amendement over. t geamen-
deerde voorstel werd verworpen met 21 tegen 10 
stemmen. 

e Voorzitter  stelde nu voor  afwijzend te beschikken 
en stelde daarna het n (de kachelquaestie) 
aan de orde. 

e heer r  stelde voor  aan s én voor  meer 
geleverd werk èn voor  de kachels te betalen, maar  trok 
dit op eene opmerking van den heer  Feith in. t 
amendement- laan, na eene uitvoerige discussie in 
stemming gebracht, werd met 18 tegen 11 stemmen aan-
genomen. e heer n stelde ten slotte voor -
huis voor  een deel der  boete (ƒ270) te ontslaan. Ook 
dat amendement werd aangenomen met 23 tegen 7 
stemmen. 

e quaestie van het voegwerk schijnt nog onbeslist 
te zijn, zoodat de zaak nog niet beëindigd is. Zou het 
niet raadzaam zijn het advies van deskundigen in te 
winnen, waartoe te minder  bezwaar  is, nu het -
tement van Waterstaat besloten heeft in dergelijke ge-
vallen zich naar  de uitspraak van deskundigen te gedragen? 

J T O T G
. 

66s'' Algemeene Vergadering. 

Zaterdag den 12 November  jl . werd de 66s t e algemeene 
vergadering van de j  ter  bevordering van 
Bouwkunst in het gebouw der  sociëteit „d e , 
te Groningen, gehouden. e bovenzaal, waar  de leden 
bijeenkwamen, was in overeenstemming met het karakter 
der samenkomst gedecoreerd; daarterplaatse waren de 
bekroonde antwoorden op de prijsvraag voor  een vor-
stelijk verblijf , de platen van het album der j 
tot bevordering der t en photographieën van 
gebouwen uit het noordelijk deel van ons vaderland 
tentoongesteld. Tegenover  de bestuurstafel troonde de 
Bouwkunst, „zij , wie de eerrang voegt in aller  kunsten 
rij" , eene fraaie voorstelling, breed opgezet en met 
smaak uitgevoerd door  den heer  Bach. Terzijde daarvan 
waren de wapens van stad en provincie geplaatst en 
prijkte n de bustes van de n in levend groen, 
terwij l eene draperie het hare toebracht om een sierlijk 
geheel te vormen. 

Tegen tien uren opende de heer . , 
voorzitter  der  afdeeling Groningen, de vergadering; 
spreker  heette de leden welkom, hoopte tlat deze bij -
eenkomst mocht leiden tot bevordering der  bouwkunst 
en dat de van buiten komende leden een goeden indruk 
van Groningen mochten medenemen. e heer  Van n 
deed, bij  het overnemen van den presidentshamer, de 
mededeeling dat hem, door  ongesteldheid van den 
president en den vice-president, als oudste lid van het 
Bestuur, eene taak was opgelegd, waarbij  hij  op de 
medewerking der  leden rekende en hun verzoeken moest 
zich met hem te behelpen. Spreker  bracht een woord 
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van dank aan de afdeeling Groningen voor  de aangename 
ontvangst en stelde in de eerste plaats aan de orde de 
preadviezen van het Bestuur  op een tiental vragen, die 
door  de afdeelingen beantwoord waren. 

c omstandigheid, dat de preadviezen allen in het 
Bouivknndig Weekblad zijn opgenomen, werkte mede 
om tie behandeling der  vragen te bespoedigen; nadat 
de drie eerste vragen zonder  eenig debat waren afge-
daan , stelde een der  leden voor  de conclusion van de 
preadviezen voor  te lezen cn ze daarna aan de orde 
te stellen. Bij  de vierde vraag naar  de beste wijze om 
een in aanbouw zijnd gebouw tegen brandschade te ver-
zekeren , gaf de heer  Van n als zijne meening te 
kennen , dat ook het gereedschap der  werklieden in de 
verzekering moet worden opgenomen; als voorzitter  van 
den Arbeidsraad stelde hij  er  prij s op deze bepaling 
alsnog in de conclusie op te nemen, eraan toevoegende, 
dat ile aannemer vrijgelaten kon worden eiin gereed-
schap te verzekeren, maar  dat het noodig is de ver-
zekering van dat der 'werklieden als verplichting te 
stellen. Na eenige gedachtewisseling met -de heeren 
Van n en Verheul werd daartoe besloten. 

e conclusiën op vraag 5 en 6 gaven geene aanleiding 
tot debat en bij  de behandeling van de zevende werden 
een paar  ingekomen brieven voorgelezen en wel van den 
heer e uit m en den heer  Van der 
Weijden uit Utrecht n werd gewezen op de 
bezwaren , verbonden aan bepalingen omtrent de hoeveel-
heid in te persen olie, om reden de eene houtsoort veel 
meer  olie opneemt dan de andere, en werd aan bepaling 
van de hoegrootheid van den druk , waaronder  het 
inpersen der  olie moet geschieden, de voorkeur  gegeven. 
Naar  aanleiding van den raad , om de plekken van reeds 
gecreosoteerd hout, waar  door  bewerking wit hout te 
voorschijn mocht komen, twee of driemalen met warme 
creosootolie te bestrijken en op gelijke wijze te handelen 
bij  het afzagen der  boven- of topeinden van palen, nadat 
hierin enkele gaten geboord zijn , merkte de Voorzitter 
op, dat deze handelwijze hem minder  aanstaat; wordt 
het noodig geacht de olie onder  een druk van tien
amosfeeren in het hout te persen, dan kan geen genoegen
genomen worden met eene eenvoudige bestrijkin g van en-
kele deelen met warme olie , al wordt dit ook eenige malen 
herhaald en het indringen door  het boren van gaten 
bevorderd. Juist op de plaatsen, waar  het hout bewerkt 
wordt, zooals bij  het maken van pennen en gaten voor 
fundeerwerken, is het van belang de duurzaamheid van 
het hout te bevorderen cn daartoe komt het noodzake-
lij k voor  het hout, voor  zoover  mogelijk, eerst te be-
werken en daarna te creosoteeren. 

e conclusiën op de drie overige vragen werden aan-
genomen ; bij  de negende vraag naar  de resultaten van 1 
het gebruik van zink, hiertelande vervaardigd, geeft de 
Voorzitter  als zijne meening te kennen dat de fabriek te 
Utrecht in den tateren tij d is opgericht en dat om deze 
reden vooralsnog niet afdoende geoordeeld kan worden 
over  de duurzaamheid van het daar  gefabriceerde zink

e heer  Jansen deelde mede dat de fabriek reeds twinti g 
jaren bestaat en dat de deugdzaamheid van het zink, i 
die moeilijk te beoordeelen valt, voor  een groot deel | 
afhangt van de hoeveelheid oud zink, die daarbij  wordt 
verwerkt. 

e bespreking van het onderwerp schcidsgcrichten 
werd door  den heer , lid van het Bestuur, ingeleid ; 
bij  de uitvoering van bouwwerken is het niet alleen 
mogelijk dat er  oneenigheid ontstaat tusschen aannemer 
en architect, maar  gebeurt het menigmaal, dat ook de 
patroon of bouwheer  daartusschen zit. 1 t is de vrees, 
die den aannemer dikwerf doet besluiten , om toe te geven, 
daar  er  weinig kans is op gunstigen afloop van een 

proces, omreden de bestaande voorschriften den uitleg 
der besteksbepalingen aan de e overlaten. Spreker 
somde de bezwaren op, die eraan verbonden zijn om zich 
voor  dergelijke quaestics tot den gewonen rechter  te wenden 
en stelde de vraag of er geene maatregelen te nemen zijn om 
de uitspraak te bespoedigen en de kosten van het proces 
te verminderen; werd de beslissing overgelaten aan 
deskundigen, die als goede mannen zich op de hoogte 
der quaestie stellen , dan zou de uitspraak dikwerf anders 
zijn dan die van den rechter. Nu laat de wet een beroep 
toe op scheidsrechters, maar  ook deze wijze van proce-
dceren kost tij d en geld en het benoemen van deskundigen 
heeft ook zijne bezwaren, tenzij  daaromtrent vooraf bepa-
lingen door  partijen gemaakt zijn. Spreker  behandelde 
het verschil tusschen scheidslieden en deskundigen en 
constateerde met genoegen dat het eenzijdig standpunt 
verlaten is, sinds het t van Waterstaat, 

l en Nijverheid nieuwe administratieve bepalingen 
heeft vastgesteld, waarbij  de aannemer het recht heeft 
te vorderen dat eene commissie van deskundigen wordt 
benoemd, waarvan het advies voor  het k en den 
aannemer bindende zal zijn. e aannemer kan het inwinnen 
van dat advies eischen, als door  hem geen genoegen 
genomen wordt met dc beslissing van den minister  ingeval 
van geschil over  den aard van het werk, de aansprake-
lijkhei d voor  schade, het recht op betaling en de om-
standigheden , onafhankelijk van den wil des aannemers, 
zoodat het niet te ontkennen valt dat deze bepalingen, 
den  September  j l . vastgesteld, aan de rechtmatige 
klachten over  de Algemeene Voorschriften op belangrijke 
wijze tegemoet komen. 

Spreker  achtte het van belang dat in de bestekken 
voor  particulier e werken de werkkrin g der  deskundigen 
duidelij k omschreven en naar  de genoemde adminis-
tratieve bepalingen van het k verwezen wordt ; 
volgens hem zijn die voorschriften noodig in het belang 
der zedelijkheid en zullen zij  een goeden invloed uitoefenen 
op den gang van het werk. 

e Voorzitter  bracht dank aan den heer l 
voor  het inleiden van dit belangrijk vraagstuk en gat 
als zijne meening te kennen dat de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst het aangewezen lichaam is 
om als baanbreker  op te treden; spreker  achtte het van 
belang op deze vergadering, al waren er  ook weinig 
leden opgekomen, de zaak in overweging te nemen. 

e heer n vermeende van den inleider  gehoord 
te hebben dat de uitspraak van deskundigen gewraakt 
kan worden, waarop de heer l antwoordde dat 
men hier  met eene quaestie van woorden te doen heeft, 
daar  de wet wel scheidsrechters, maar  deskundigen niet 
erkent. n antwoord op, de meening van den heer n 
dat in het bestek bepalingen kunnen worden gemaakt 
om de uitspraak van scheidsmannen bindend te verklaren, 
zeide de heer l dat er  altij d slechte menschen 
zijn, die oppositie zullen maken. t gevaar  der  benoeming 
van niet-deskundige scheidslieden kan volgens den Voor-
zitter  vermeden worden door  het opnemen van bepalingen 
in het bestek , waarop de heer l een mededeeling 
deed van de regeling, door  de Vereeniging van burgerlijk e 
ingenieurs ontworpen en ten slotte in overweging gaf een 
advokaat als derde man te benoemen. Naar  aanleiding 
van eene vraag van den heer  Jacobs of in het contract 
reeds de namen der  eventueele scheidsrechters moeten 
worden genoemd, werd een ontkennend antwoord gegeven, 
waarna de Voorzitter  erop wees dat scheidsmannen de-
zelfde rechten hebben als gewone rechters en daarvan 
alleen verschillen doordien zij  zelfgekozen rechters zijn. 

n de verdere bespreking kwamen de kosten ter  sprake 
en werd door  een der  leden gewezen op het gevaar, dat 
de bouwmeesters zouden loopen dikwerf over  kleinigheden 
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in verschillen te worden gewikkeld, als dc daaraan ver-
bonden kosten van weinig beteekenis zijn. c Voorzitter 
weerlegde de meening, dat het kostbare van processen 
strekken moet om de aannemers daarvan terug te hou-
den en pleitte voor  recht, dat de geest des tijd s is ; zoo 
wordt bij  vele particulier e werken de bepaling gemaakt, 
dat het bestek eerst geregistreerd zal worden als er  ver-
schil over  de uitvoering ontstaat en dat de kosten daarvan 
komen ten laste van de partij , die in rechten optreetlt. 
Zulk e bepalingen zijn verkeerd en het doet spreker  ge-
noegen te kunnen constatceren, dat indertij d het onrecht-
matige erkend en tot de doorhaling dier  bepaling besloten 
werd door  de directie der  Witt e Sociëteit te 's  lage, 
toen spreker  den bouw daarvan aangenomen had. 

Over  het voorstel van den heer l om als de 
meening der  vergadering uit te spreken, dat het wenschelijk 
is bepalingen in de bestekken en contracten op te nemen, 
volgens welke geschillen aan cene uitspraak van scheids-
rechters en deskundigen zullen worden onderworpen in 
alle gevallen, waarin de wet dit veroorlooft, had hoofde-
lijk e stemming plaats. t voorstel werd met algemeene 
stemmen aangenomen en naar  aanleiding van dit feit sprak 
de Voorzitter  de wensch uit, dat alle leden er  de hand 
aan zullen houden om zoodoende den maatregel in de 
wereld te helpen. e heer  Van n hoopte dat daarbij 
de opvatting van de Vereeniging van Burgerlijk e , 
die alleen gediplomeerden als scheidsmannen wenscht 
toe te laten, niet zou gevolgd worden en stelde er 
prij s op ook aan de practij k het woord te laten. 

e bespreking van den arbeidsduur  van gezellen werd 
ingeleid door  den heer  Van , tlie in herinnering 
bracht dat op het Congres voor  Bouwkunst de volgende 
motie werd aangenomen: „het Congres acht he: wensche-
„lij k dat de arbeid wettelijk worde geregeld en is tevens 
„van oordeel dat die wettelijke regeling in de arbeids-
„nijverhei d door  zelstandig optreden van den ingenieur 
„en den werkman worde voorbereid". Spreker  verklaarde 
het met 't eerste deel der  motie niet geheel eens te zijn, 
maar  sympathie te hebben voor  het tweede gedeelte en 
wees erop, dat alle bestekken bepalingen bevatten ten 
gunste en ten voordeele van den aanbesteder  en niet 
van den maker  of aannemer, die daarentegen het recht 
heeft geld te eischen, waardoor  de rechten van beide 
partijen gelijk staan. Voor  den arbeider  echter  is in het 
bestek geene plaats en' er  wordt niet gedacht aan het 
levend materiaal, al moet daarvan geen verwijt gemaakt 
worden aan den bestekmaker  en schijnt het, dat er 
blootelijk verzuimd is daaraan te denken. 

Nu moet alle concurrentie worden afgekeurd, waar 
het loon van den werkman strekken moet om te bezui-
nigen; door  de uitbreidin g van vervoermiddelen en het 
gemak van verkeer  wordt de kans om bouwmaterialen 
goedkooper  dan een mededinger  te bekomen zeer  gering 
en kunnen de prijzen als vaststaande beschouwd worden, 
zoodat zij , die om der  wille van concurrentie op bezui 
niging bedacht zijn, dit op het loon moeten vinden. Nu 
staat het vast dat het loon naar  tie behoeften moet 
stijgen, tlat het desnoods in enkele gevallen verlaagd 
kan worden, maar  dat een minimum noodig is en 
daarom moet in de bestekken zoowel het minimum 
van het arbeidsloon als het maximum van den arbeids-
duur  worden vastgesteld. e Voorzitter  wees op het 
treuri g bestaan van de werklieden, die dikwerf negen 
dagen per  week moeten werken en daardoor  traag in het 
werk worden; die lieden lijden een hondenleven en door  den 
sleur  gaat alle opgewektheid verloren. Terwij l de duur  van 
den arbeid voor  paarden wordt berekend, ziet men dit voor 
menschen over  het hoofd en daarom maant spreker  de 
leden aan om in het bestek niet alleen bepalingen te 
maken omtrent de samenstelling en de soort der  materi-

 alen, maar  ook omtrent loon en arbeidsduur. Onze be-
; stekken hebben het voordeel dat het wetten zijn voor 
[ korten duur, zoodat bij  elk nieuw bestek van de opgedane 
ondervinding parti j  getrokken kan worden en als men dan 
het oog vestigt op de verzekering van het werkvolk en 
 meer  bepalingen, die door  het initiatief der j 
zijn in het leven geroepen, dan staat het aan tie Ver-
gadering om zoowel loon als arbeidsduur  op afdoende 

; wijze te regelen. 
e heer  Jacobs, zich voor  het denkbeeld verklarende, 

wilde dat de g tlezc bepalingen decreteerde, maar 
j  vreesde tlaardoor  ontevredenen te maken. Volgens hem 
' zouden er  moeilijkheden ontstaan voor  hen, die aangeno-
[ men en bazenwerk hebben en zou er  alleen met veel 
geld goed werkvolk te bekomen zijn. 

e Voorzitter  wilde in elk geval de zaak aanvatten 
en, als de gemaakte bepalingen niet voldoen, ze in een 
volgend bestek door  anderen vervangen. 

t bezwaar  van den heer l tlat de eene werkman 
beter  is dan den anderen en dat het moeilijk valt beiden 
hetzelfde loon uit te betalen, wertl door  den Voorzitter 
niet gedeeld, die slechts streed voor  het denkbeeld om 
het minimum loon per  uur  voor  een bekwaam werk-
man te bepalen. Voorts moet de betaling op het 
werk en nimmer in heibergen geschieden en, al mag dit 
een enkel maal ontdoken worden, zoo kan men er  zich 
op verlaten dat dit tot de zeldzaamheden zal behooren, 
als tie e erop let dat deze besteksbepaling aan 
de deur  der  keet op zichtbare wijze wordt aangeplakt. 
n verband met het gesprokene, formuleerde spreker  zijne 

conclusie als volgt: 
e vergadering is van oordeel , dat het nuttig en 

„plichtmati g is in tie bestekken bepalingen omtrent loon 
„en werktij d op te nemen." 

e heer  Cramer meende dat den werkman vrijheid 
moet gelaten worden om den prij s te bepalen voor  zijn 
werk en bestreed de bewering tlat de aannemer, die 
geene winsten kan maken uit het doode materieel, dit 
in het levende zoeken moet. Volgens spreker  moet de 
aannemer zijne winsten maken door  meerder  bekwaam-
heid en moet den werkman vrijhei d gelaten worden. 

e Voorzitter  besprak het motie! dat de werkman 
vri j  moet blijven; hij  beaamde dit, maar  voegde eraan 
toe dat de werkman dikwijl s honger  moet lijden, als hij 
voor  het aangeboden loon niet wil arbeiden. n elk geval 
moet voorkomen worden dat een werkman . van vij f uren 
's morgens tot acht uren 's avonds werkende, nog niet 
te eten heeft en de motie zal daaraan tegemoet komen, 
al blijf t er  nog veel te doen over. s eenmaal een begin 
daar  , dan zullen verdere verbetcriegen wel volgen. 

e heer k r  had bezwaar tegen het vast-
stellen van een minimumloon, daar  dit ten voordeele zou 
komen van kleine bazen, die zelf medewerken ; zijns inziens 
ligt de fout in de aanbestedingen. 

e Voorzitter  dit beamende, vestigde er  de aandacht 
op, dat voor  het oogenblik tie quaestie van loon aan de-
orde is; het aangehaalde voorbeeld van den kleinen baas 
doet weinig ter  zake, daar laatstgenoemde het heft in 
handen heeft en weten moet of hij  voor  weinig verdienste 
wil arbeiden, terwij l dit bij  den werkman niet het geval is. 

n de daaropvolgende discussie kwam de heer k 
r  op de gemaakte bezwaren terug, werd door  den 

heer o gewezen op de moeilijkheden bij  aangenomen 
werk en door  de heeren n en l het splitsen 
der voorgestelden motie of het toevoegen van eene 
zinsnede daaraan besproken. 

e Voorzitter  repliceerde dat eventueele bezwaren voor 
het vervolg vermeden kunnen worden door  de redactie-
der bepalingen in een volgend bestek te veranderen en 
bracht, wat het ontduiken der  voorschriften betreft, in 
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het midden dat het hiermede gaat als met alle andere 
misdrijven. Nadat de heer  Van Gendt erop gewezen 
had dat de voorgestelde toevoeging van eene zinsnede 
aan de motie de kracht ontnemen zou, dat eene splitsing 
evenmin aanbeveling verdient en dat door  het aannemen 
der motie slechts een bescheiden stap gedaan wordt op 
den weg, door  het Congres aangewezen, gaf de Voor-
zitter  in overweging eene hoofdelijke stemming te houden, 
evenals door  hem over  de scheidsgerechten was uitgelokt; 
de uitslag was dat de motie met op eene na algemeene 
stemmen werd aangenomen. 

c heer  Wolter  had dc welwillendheid eene uitvoerige 
beschrijving te geven van de verwarming van het gebouw 
der  sociëteit „d e 1 larmonie" , waar  de vergadering ge-
houden werd en noodigde belangstellenden uit om latei-
de verschillende toestellen te bezichtigen. j  de omschrij-
ving dier  verwarming, die door  stoom met vier  stalen 
ketels en een net van buizen geschiedt en door  teekenin-
gen werd toegelicht, had spreker  gelegenheid op eene 
bekrompen wijze van uitlegging der  .vet van 28 i 1869 
te wijzen. n die wet komt de bepaling voor, dat lage-
druk-stoomketels in woonhuizen slechts dan aan het toe-
zicht van het Staatstoezicht onderworpen zijn, wanneer 
tic afmetingen zekere grens overschrijden, en hoewel dit 
het geval niet was, werden toch dc ketels van „d c -
monie"  aan tlat toezicht onderworpen; deze beslissing 
werd genomen uit overweging dat in de e nu 
en dan tegen betaling toegang wordt verstrekt en had 
tengevolge dat de reeds geplaatste ketels met mangaten 
en wat niet al moesten voorzien worden, waarmede de-
kosten van tie installatie onnoodig bezwaard werden. 

e heer  nijgen verzocht den Voorzitter  het gesprokene 
in de notulen op te nemen om daardoor  de aandacht te 
vestigen op het belachlijke van dergelijke uitspraken. ') 

e Voorzitter  bedankte den heer  Wolter  voor  de 
onderhoudende mededeeling , het Pestuur  van de afdeeling 
(ironingen voor  de alleraangenaamste ontvangst en den 
heer  Bach voor  de ontworpen decoratie. Nadat een der 
aanwezigen in overweging had gegeven om eene afbeelding 
der decoratie van de zaal zij  het eerstuitkomend nummer 
van het „Bouwkundi g Weekblad"  te voegen, sloot de 
Voorzitter  de vergadering. 

Na de gedane werkzaamheden viel het door  de afdeeling 
(ironingen aangeboden ontbijt in goede aarde en, toen 
de leden zich versterkt hadden, werd groepsgewijze eene 
wandeling door  tie stad ondernomen om verschillende 
gebouwen in oogenschouw te nemen. Er werd een bezoek 
gebracht aan verschillende kerken, het physich labora-
torium en andere gebouwen van de , het 
Gouvernementsgebouw, en ook de gevels van oudere 
dagteekening, waarop (ironingen met recht trotsch mag 
zijn , werden niet vergeten. d naderde het 
uur . voor  den maaltijd bestemd en dc wandelaars kwamen 
in het lokaal van de , waar  de feestdisch was 
aangericht, te zanten. 

Na afloop van het middagmaal werd eene pauze inge-
steld, waarvan de heer  Wolter  parti j  trok om de leden 
een blik te doen werpen op de verwarmingstoestellen 
en het gesprokene ter  vergadering nader  toe te lichten; 
hiervan werd door  allen een dankbaar  gebruik gemaakt, 
maar  toch moet hierbij  aangeteekend worden dat de-
keuze van het COgenbljk minder  gelukkig was en slechts 
weinigen de gegeven toelichtingen naar  waarde wisten 
te schatten t zij  verre den heer  Wolter  hiervan een 
verwij t te maken, want het aanvankelijke denkbeeld om 
de toestellen dadelijk na afloop van het ontbij t te bezich-
tigen, werd verlaten, daar  de leden van het daglicht 

(') Zie hieromtrent het in dit nommer opgenomen artikel van den heer 
Wolter, getiteld

wenschten te profiteeren om de stad te bezichtigen, 
 te meer  daar  er  des avonds tijt l overbleef om op de 
verwarming terug te komen. 

Aan het dessert ontbrak het niet aan toasten; na het 
uitbrengen van den dronk op de , 
de beschermvrouw der , werd een glas 
geledigd op het welzijn van den Voorzitter n en 

j  hem daarvan per  telegram kennis gegeven. e Voor-
zitter  der  afdeeling werd herdacht en ook de waarnemende 
'voorzitter , de heer  Van , werd niet vergeten ; aan 

\ hem werd terecht hulde gebracht voor  de uitnemende 
wijze, waarop hij  de vergadering geleid had. t was 
betrekkelij k laat op den avond toen de leden van tafel 
opstonden; zij  , die naar  Groningen waren gekomen om 
de vergadering bij  te wonen, gingen vandaar  met een 
dankbaar  gevoel voor  tie hartelijk e ontvangst der  afdee-
ling (ironingen en betreurden het, dat de opkomst der 
leden niet grootcr  was geweest. 

t mecrendccl vertrok den volgenden morgen, maar 
velen bleven den Zondag in (ironingen om verschillende 
gebouwen nader  te bezien en de wandeling door  de stad 
te hervatten. 

E E N E . 

Toen mij  de verwarming van de lokalen der  Vereeni-
ging e "  te Groningen werd opgedragen en 
hiervoor  stoomverwarming het aangewezen systeem bleek 
te zijn, meende ik dat op de ketels voor  deze verwarming 
's s toezicht niet noodzakelijk was, indien slechts aan 
den eisch van artikel 57 der  wet regelende het toezicht 
o(> liet gebruik ran stootntoestellen, — nl. dat de inhoud van 
den ketel in liters, vermenigvuldigd met den overdruk 
in atmosphecren het cijfer  van 600 niet overtrof,—vol-
daan werd. 

t artikel luidt als volgt: 
t besluit, alsmede de meermalen bovenaangehaalde 

„wet zijn niet van toepassing op stoomketels, uit-
fluitend dienende tot huiselijk gebruik, wanneer  de 
„inhou d uitgedrukt in kubieke decimeters, vermenig-
vuldigd met de drukkin g die de stoom tegen de 
„wanden uitoefent, uitgedrukt in atmosphecren, het 
„cijfe r  zeshonderd niet overschrijdt." 

Aan het tweede gedeelte van den eisch, in het artikel 
gesteld , voldeden de ketels door  hunne grootte en door  den 
druk , die voor  de verwarming voldoende was. Aan het 
eerste gedeelte voldeden zij , mijns inziens, ook, daar 
ik onder  de uitdrukkin g uitsluitend dienende tot huiselijk 
gebruik verstond uitsluitend dienende tot huiselijke docl-
einden en ik hiertoe stellig verwatnüng rekende. 

k was in die opvatting versterkt geworden door  de 
verzekering van den ingenieur  van het stoomwezen in 
het district , waartoe Amsterdam behoort, dat de ketels 
van eene stoomverwarming, door  mij  aangelegd in een 
groot Weeshuis aldaar, vri j  van 's s toezicht waren, 
nadat hem bleek dat aan het tweede gedeelte van den 
eisch van art. 57 voldaan was. En juist ketels van dezelfden 
vorm en grootte wilde ik in Groningen gebruiken. 

Ten einde mij  op dit punt te vergewissen en mij  eene 
discussie op het congres, gehouden gedurende de veilig-
heidstentoonstelling in 1889, herinnerende, die door  een 
der ingenieurs van het stoomwezen ingeleid was geworden, 
wendde ik mij  tot tien ingenieur  van het district , waartoe 
Groningen behoort. Na een door  hem ingesteld onderzoek 
deelde hij  mij  mede, dat, ofschoon aan het tweede ge-
deelte van den eisch in art. 57 voldaan was, de ketels 
onder  's s toezicht moesten gesteld worden, niet omdat 

j  de vereeniging „d e "  eene sociëteit was, maar 
omdat zij  soms het gebruik van hare lokalen tegen 

j betaling aan niet-leden afstond; hierdoor  werden hare 
i lokalen publiek gebouw en waren zij  niet meer  huis. 
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k protesteerde tegen die opvatting, doch de ingenieur 
toonde mij  eene aanschrijving van den hoofdingenieur, 
die duidelijk sprak. 

Ofschoon ik nu aan beter  gevolg twijfelde, wendde ik 
mij  tot den toenmaligcn r  van W., . en N. en 
toen het antwoord wat lang uitbleef, ging ik bij  d:n 

r  op audiëntie. 
k kreeg aldaar  hetzelfde antwoord als van den 

ingenieur. Op mijne vraag of, als de r  in het 
gebruik van de ketels voor  verwarming, gewoonlijk 
werkende met een overdruk van '/i atmospheer, gevaar 
zag , dan wel de leden en niet de niet-leden der  sociëteit 
daaraan mochten blootgesteld worden, werd mij  ge-
antwoord , tlat de leden kennis konden dragen van de 
aanwezigheid der  stoomketels en dus zeiven moesten 
weten wat zij  doen wilden, doch dat men aannemen 
moest dat de niet-leden onkundig waren van de aan-
wezigheid der  ketels. 

t schriftelij k antwoord gaf niet duidelijk deze opvatting 
weer. t luidde : 

„Geeft aan den adressant te kennen : 
„dat de uitdrukkin g „stoomketels", uitsluitend die-

„nende tot huiselijk gebruik, zooals die ook is gc-
„bezigd in art. 31 der  wet, waarvan art. 57 van 
„het besluit het uitvloeisel is, niet kan beteekenen 
„dan stoomketels, uitsluitend dienende tot gebruik 
„i n huis, dat is in een huis, bewoond door  een 
„gezin, hetgeen duidelijk is uit art. 23 der  wet, waar 
„d e verantwoordelijkheid voor  die ketels gelegd is 
„o p het hoofd van het gezin ; 

„dat de stoomketels, dienende tot verwarming van 
„d e lokalen der  vereeniging „d e "  te 
„Groningen , in geen geval in die termen vallen, al 
„voldoen zij  ook aan tien verderen eisch van art. 
„57 van het besluit; 

„dat derhalve de uitzondering, bij  dat artikel 
„bedoeld, niet op laatstgemelde ketels van toe-
passing is." 

met andere woorden: 
's s toezicht is alleen niet noodig in een huis en 

het gebouw der  vereeniging „d e "  is niet een huis. 
k had mij  bij  dat antwoord niet behoeven neer  te leggen 

en had een proces kunnen uitlokken, doch de afloop 
da-rvan is altij d twijfelachti g en ik liep dus de kans dat 
de zaak mij  veel geld zou kosten. k legde mij  dus bij 
's s uitspraak neder, te meer  omdat ik met het 
stellen der  ketels voortgang moest maken. 

Toch wil ik er  even op wijzen dat juist door  het 
tweemaal onderstrepen van het wooril uitsluitend, de 

r  zichzelven in zijne opvatting tegensprak. t 
woord uitsluitend, al had de r  het ook niet onder-
streept , kan alleen slaan op dienende en wijst dus op 
het doel waartoe iets dient; 's s opvatting dat 
onder  de clausule te verstaan is : „dienende tot gebruik 
in iets, dat uitsluitend een huis is" , zal niemand eruit lezen. 

Uitsluitend dienende tot een huiselijk doel, nu daarvoor 
waren de ketels bestemd, want zij  worden alleen gebruikt 
tot verwarming en niet tot het in beweging brengen van 
eenig werktuig. 

Nu de ketels aan's s toezicht onderworpen werden, 
moesten zij  ieder  voorzien worden van een smeltbare 
prop, een naamplaatje, proef kranen, man- en slikgaten 
en met 2 groote (omdat de maximum-druk waarop zij 
zouden werken 1 atmospheer  was) veiligheidskleppen, 
veroorzakende een vri j  aanzienlijke uitgaaf. 

e kosten drukken het verwarmingsbedrijfonnoodig, 
want dienen zij  werkelijk om gevaar  te voorkomen, 
dan moeten zij  overal voorgeschreven worden. En on-
noodig zij n zij , want bij  deze soort van verwarming, 
waar  met zeer  lagen druk gewerkt wordt, waar  de 

ketels van een open buis voorzien zijn en waar  alle 
condensatie-water  naar  de ketels terugvloeit, is hoogere 
druk dan de maximale en de vorming van ketelsteen 
niet te vreezen. 

Ten slotte deze vraag. 
Aannemende dat de Wet regelende het toezicht op het 

 van stoomtocstellcn gemaakt is met het doel om 
gevaar  te voorkomen, hoe moet men de wetsuitlegging 
noemen , die de mogelijkheid van gevaar  toelaat voor  hen, 
die het recht koopen om een gebouw te betreden door 
één of tweemaal per  jaar  te betalen en die tracht het 
gevaar  te voorkomen voor  hen, die om toegang tot dat-
zelfde gebouw te verkrijgen , betalen per  dag! e 
wetsuitlegging, die toelaat dat zonder  's s toezicht 
stoom ontwikkeld mag worden onder  een druk van 6 
atmosphecren en hooger  in een kleinen ketel, mits deze 
ketel geplaatst is in een huis, en welke voorzorgs-
maatregelen tegen gevaar  voorschrijft , wanneer  in een 
grooteren ketel stoom gevormd wordt onder  een druk 
van een halve atmospheer, wanneer  deze ketel gesteld is 
in een gebouw, dat geen huis maar  moet 
heeten. 

. J. . 

Amers foo r t , Nov.

. 

e j  tot exploitatie van het weekblad
Opmerker heeft de eer  het volgende onder  de aandacht 
der lezers.van dit blad te brengen. 

t 1 Januari a. s. houdt  Opmerker op het orgaan 
te zijn van het Genootschap „Arehitectur a et Amieitia" . 
n verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 

gewijzigd en zal deze luiden:  Opmerker". Bouwkundig 

Weekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf 
geenerlei verandering. 

t aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad word 
verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 
aantal wordt op een minimum van 25 Stnks gebracht. 
Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat 
de e zich de medewerking van erkende speci-
aliteiten op verschillend gebied verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder  het bereik van velen te 
brengen, wordt met  Januari a. s. de abonnementsprijs 
gebracht op vij f golden pe , waarover  op 1 Apri l 
en 1 October, telkens voor  de helft, per  kwitanti e 
beschikt wordt. 

Voor  het buitenland en ë (dc landen 
der postunie) bedraagt de abonnementsprijs ƒ 6.50 per 
jaar  en voor  de overige landen / 8.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

n het bijzonder  wordt de aandacht der  leden van 
het Genootschap „Arehitectur a et Amieitia"  op het 
bovenstaande gevestigd, omdat, na het einde van den 
loopenden jaargang, hun  Opmerker niet mee t 
toegezonden. s kunnen zij  zich door  het nemen 
van een abonnement ook de verdere geregelde toezending 
verzekeren. 

Van heden af worden door  onze Administrati e en 
den Boekhandel abonnementen aangenomen. 

E. W . V A N T JGz. 
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i T "  T . 
Vergadering van Zaterdag  November

Na de gebruikelijke opening der  vergadering, bracht de Voorzit ter  in 
de eerste plaats een woord van hulde aan de leden 1'. du u Ez. en 
A. A. , de eerste voor  zijn ontwerp van eene villa te Bussum, 
dat bekroond werd, en laatstgenoemde voor de fraaie banier, in zijne 
fabriek vervaardigd en bestenul voor  dc Transvaal. Vervolgens werd mede-
gedeeld welke heeren dit seizoen als sprekers zullen optreden. 

Under  de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van den heer 
. , betrekking hebbende op het diploma der Spurtlentoonstclling te 

Scheveningen, hetgeen voor  kennisgeving werd aangenomen. Voorts het 
programma der prijsvraag: een diploma, uitgeschreven door  de Ned. . 
tol bev. vau Nijverheid, waaraan tie mededeeling werd toegevoegd dat 
de daarvoor  uitgeloofde le prijs, eene gouden medaille, naar  keuze van 
den bekroonde vervangen kan worden door  Z'75-

Nadat eenige leden waren aangenomen, bekwam de heer  Jos. , 
van Utrecht, het woord om eene voordracht le houden over  Weeldeen
Spreker  zeide dat weelde en kunst gepaard moeten gaan. e eertijds 
tie burger  zeer  eenvoudig, naarmate de rijkdom toenam, vermeerderde 
ook de weelde. Ten bewijze hiervoor  strekt de  eeuw; in die dagen 
vervaardigde men niet alleen degelijke, maar  ook sierlijke voorwerpen. 

r  -— zeide spreker  — gingen alle kunsten nagenoeg ten gronde. 
Spreker  vroeg zich af: wat is behoefte en wat is weelde ? 

t opkoopen van kunst b. v. is geen weelde, maar  ijdelheid; aan 
reizen verkwist men schatten gelds, maar  zonder  kennis keert men terug. 
Valsche weelde heerscht in alles en men koopt zaken van zoogenaamde 
kunstwaarde, vervaardigd langs den een of anderen cheniischen weg of 
met dit of dat apparaat gegoten. n beweert dan dat het aanschaffen 
van kunstwerken duur  uitkomt, maar  naar  sprekers meening is juist al 
dat klatergoud kostbaar, al die qiuui-kunstvoorwerpen, die men later  in 
dezen of genen uitdragerswinkel kan terugvinden. 

Eertijds bouw tie men fraaie huizen, zooals Amsterdam ons nog te aan-
schouwen geeft, met fraaie vestibules en trappenhuizen, rijk e plaionds en 
schoorsteenmantels, alles pracht en stijlvol; tegenwoordig vindt men geen 
.stijl meer; alles staat door  elkaar: een tafel zus, een stoel zoo, aile voor-
werpen hebben een anderen vorm. Ja, een enkele maal meubelen we nog wel 
in stijl, maar  gewoonlijk 0111 geen andere reden dan omdat onze buurman 
het ook deed. Jn tie l~e en iSe eeuw werd veel schoons gemaakt, maar 
tl»-  eeuw is kunsteloos, waarvan de oorzaak vooral in tie machine en 
den stoom moet gezocht worden. Gelukkig is er  echter  verbetering zicht-
baar en deze verbetering verwacht spreker  vooral van hel teekenonder-
wijs; dit moet algemeen op tie scholen verplichtend gesteld worden. 

t tweetle gedeelte der  lezing had voornamelijk betrekking op het 
ciseleer  en van leder, eene kunst, die hiertelantle nog niet naar  waarde 
wordt geschat. Spreker  deelde uitvoerig mede op welke wijze dit kunst-
handwerk beoefend wordt en gaf, staande de vergadering, een proefje van 
zijne vaardigheid in deze kunst; bovendien werden vele dour  hem bewerkte 
Stttkken leder en teekeningen van werkstukken ter  bezichtiging gegeven, 
en hieronder  bevonden zich al bum banden, ruggen voor  stoelen, sigaren-
kokers, wapens, enz. Voor deze interessante en leerrijke \oordracht ont-
ving spieker  van deu Voorzitter  den dank der  Vergadering. 

]>e kunstbeschouwing bestond uit een fraaie collectie herinnerings-
metlailles, afgestaan door  tien beer 1*. Belinlanle, en tie teekeningen, 
gediend hebbende bij  den wedstrijd voor  handwerkslieden, onlangs te 
Amsterdam gehouden, afgestaan door  den heer u . 

E . 
, j  koninklij k besluit van  November  de 

heeren ('. j  perman, lid van den d van toezicht op de spoorweg-
diensten, . A. J. . , uideelmgschcf der j  tol Exploi-
tatie van staatsspoorwegen, en . J. r  W.-Azn., chel van tien dienst 
van tarieven en handelszaken der e ijzeren spoorwegmaatschappij, 
benoemd lot gedelegeerden van Nederland, om op nader  door  hen te 
bepalen dagen en plaatsen met de door  België, , Frankrijk , 

, , e  Zwitserland reeds aangewezen 
of nog aan te wijzen gedelegeerden, ontwerpen voor te bereiden van 
bijzondere overeenkomsten als bedoeld in de laatste alinea van j  der 
uitvoeringsbepalingen van de op  (ctolier  te Bern gesloten inter-
nationale overeenkomst omtrent het goederenvervoer  op spoorwegen
gekeurd bij  de wet van  Juni  Staatsblad no.

. Onder  grooten toevloed van belangstellenden, waarbij  een 
 oo-tal leerlingen der  industrieschool voor  de vrouwelijke jeugd, werd 

in liet begin dezer  week ten grave gebracht het stoffelijk overschot van 
den heer . . Taurel, leeraar  aan die school en bestuurder  van Arti 
,t Amieitiae. Aan de groeve werd gespioken door  den heer  l'hülipcau, 
voorzitter  van Arti et Amieitine, door  den heer  Bon namens tie industrie-
school en door  den heer  < lostei baan namens tie leerlingen. 

— n de  van , waar  i'ieneiuans groot 
Waterloo-doek hangt, waren g te  uur  een aantal dames en 
heeren aanwezig 0111 getuigen le zijn van de onthulling van Johan s 

 van Verbuist, Verscheidene musici, ook van elders, waren 
gekomen, o. a. Wetrens en Sikemeier, n en Sadec weiden opge-
merkt. lJe g was niet vertegenwoordigd en Amsterdams burge-
meester  was verhinderd. Verhulst weduwe en zoon woonden de plechtigheid 
bij.  Concert a was vertegenwoordigd  heeren
en Weckherlin, tie Nationale Zangschool door de heeren Schmidt en 
Biantwijk . c heer  Boers, eere-voorzitter  van het uitvoerend comité, was 
verhinderd. 

Namens het Comité, beslaande .  Banck, voorzitter, en de 
 tie e  sprak de heer  Banck een kort 

 bij  voorbaat dank

dat de plechtigheid door  zang zou opluisteren. t koor  hief daarop aan 
Verhulsts: „Wat lieflij k is, wat lieflij k luidt*' . 

Vervolgens herinnerde . Banck aan Verhulsts werken en al wat hij 
deed voor  nationale kunst, Johan r gelukwenschende met zijn 
voortreffelij k geslaagden arbeid en den directeur  Ubreen dankzeggend 
voor  de zorg, voor  het monument te dragen. 

Nu zong het koor  Verhulsts „O zuivere straal van morgenlicht", waarbij 
het doek van het borstbeeld werd verwijderd. Nog onder  den indruk van 
het overlijden van tien penningmeester  van Toonkunst, Van , sprak 

. Van l namens Toonkunst, verklarende, dat de tijdgenooten geen 
beeld behoefden om Verhulst in herinnering te houden, maar  dat de na-
komelingen bij  ilezen aanblik Verhulst eerbiedig zouden huldigen. 

e plechtigheid werd besloten met een koor  van Sweelinck en met een 
korte dankbetuiging van Verhulsts zoon. 

r  werd van verschillende zijden gecomplimenteerd, liet borstbeeld 
is van wit marmer op zwarlgcpolijst granieten voetstuk, met den naam 
en de data van geboorte en sterven in gouden letters. t scheen alge-
meen een zeer  gunstigen indruk te maken. (

. e heer . Caland, oud-hoofdinspecteur  van den water-
staat, heeft van een aantal ingezetenen van , Vlaardingen en 

s een huldeblijk ontvangen uit erkentelijkheid voor  tic gewichtige 
diensten, aan de n bewezen, door het ontwerpen en uitvoeren 
van den Nieuwen Waterweg. t huldeblijk bestaat uit een schilderij  van 
den heer . 

. Aan de Tweetle r  is een adres niet  haudteekeningeii 
gezonden, waarbij  op den toestand van vervuiling en besmetting van de 
meeste rivieren, kanalen, vaarten en grachten gewezen en het verzoek 
gedaan wordt daaraan op afdoende wijze een einde te maken door het 
in het leven roepen van wetsbepalingen, waarbij  het werpen en uitloozen 
van fecalien en andere stollen verboden Wordt. 

liet Utrechtsen Studentencorps heeft den heer t van 1 love opge-
dragen een levensgroote marmeren buste van n Wilhelmina te 
vervaardigen, welke door  het corps zal worden geschonken ten behoeve 
van het nieuwe Universiteitsgebouw, in welks vestibule het beeld zal 
worden geplaatst 

. e ambachtsschool, naar  het plan van den gemeente-architect 
Jac. h gebouwd, i- g j. 1. ingewijd. e heer . g k 
hield een rede en de heer  Farncombe Sanders, afgevaardigde der Tweede 

r  voor , stelde de aanwezigen in kennis met de geschiedenis 
der stichting van de school, waarna het gebouw bezichtigd werd t 

1 geheel maakt een n indruk; het gebouw is dood eenvoudig, maar 
 hoogst practisch ingericht. 

i e volgende bijzonderheden vintien hier  nog eene plaats. 
r  is de heer  F. van , baas timmerman dc heer , 

 baas schilder  de heer  V. Vliet, baas smitt de heer  Nalcs, baas meubelmaker 
 tie heer  Baron. 

e bouw heeft gekost e droegen bij : het k
 de provincie f  de gemeente tien grond en /'  en particulieren 
f "93-

e schoid heeft subsidie \an het rijk J  van de provincie /
t en van de gemeente ƒ  Vertier  donateurs van ƒ  tot /'  en 

 leden a f
e school wordt geopend met  leerlingen, waaronder  uit Spaarndam, 

 uit n cn  uit . Zij  betalen/' 'sjaars, waarvoor 
hun alles wordt verstrekt: gereedschappen, kielen, schuilen, enz. 

. n de op Woensdag j.1. alhier  gehouden tirieinaamlelijksche 
vergadering van de Nederlandsche Vereeniging van werktuig-en scheeps-
bouwkundigen hield de heer  l'.  C. r  uit Amsterdam een voor-
dracht over  tie inrichting van centraalstation*  voor  electrische verlichting 
en deed de heer F. G. Waller, mede-directeur der  Nederl. gist- eu 
spiritusfabriek, mededeelingen over  eene methode om het nuttig effect 
van stoomketels te controleeren. Spreker  vertoonde daarbij  een toestel, 
waardoor  de min of meer  volledige verbranding der steenkolen met juistheid 
kan worden gecontroleerd, en tlat bij  eenige meerdere volmaking, zoodat 
hel den gang van het verbrandingsproces zelf registreerde, een afdoend 
middel zou opleveren ter  beoordeeling van den stoker  en ter  vaststelling 
van de premiën voor  brandstof hesparing. 

. n de op Zaterdag  dezer  gehouden raadszitting werd 
op een daartoe strekkend verzoek eervol ontslag verleend aan den heer 

. A. a Az., als architect dezer  gemeente, met ingang van
Januari e. k. 

— Naar  aanleiding van den bedrieglijken namaak van voorwerpen van 
oudheid en kunst, waarmede tic directeuren der  musea in den laatsten 
tijd maar al te zeer  om den tuin worden geleid, heeft de heer , 
directeur des Beaux~Art\ te Parijs, besloten een bureau van consultatie 
te slichten, wier  leden toezicht zullen houden op den aankoop van 
Voorwerpen voor  de nationale musea.  >it bureau zal samengesteld worden uit 
gedelegeerden der  verschillende ïnuseum-administraties en uit kunstkenners. 

Ct f . 
 lieer />'. te  liet artikel over s is ontvangen en zal 

te gelegene, tijd geplaatst worden. 
 aan plaatsruimte noopt ons dc bespreking van het rapport van 

den voormaligen gemeente-architect van n lot; een volgend noinme
uit te stellen. 
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— Aflevering  van  Xatuur (uitgave van 
J. G.  tc Utrecht) bevat: 

e  en hare nieuwste toepassingen 
(met fig.). — Verwilderde kinderen. — t 
voorkomen van kapellen op den Zuid-Atkmti -
schen* >ceaan. — c groote miereneter  (met fig.). — 

n gelukkige familie; dc menagerie van
k {met fig.). — n beproefd galvanisch 

element. — n uitstervend volk.
procven bij  de behandeling der  interferentie-
verschijnselen. — Sterrenkundige opgaven. — 
Correspondentie. — Antwoorden. — Vragenbus" 

* . 
— n N'cd.-lndië hebben de volgende mutatiën 

plaats gehad : 
Ontslagen: eervol uit hunne betrekking, de 

opz.  kl. bij  ilen waterstaat J. J. ; 
de opz.  kl. bij  den aanleg van Staatsspoorw. 
op lava, J. A. , en de onderopz. ie 
kl. B. G. J. T. Ciebrant. 

Benoemd; tot adsp.-ing. bij  den waterst. J. 
1 lowan van der . 

Overgeplaatst', van de res. Probolinggo naar 
de rcs. Palcnibang tie opz. le kl. P. J. van der 
 lam; van de res Pasoeroean naar dc res. 
Probolinggo voor  de opnemingen en uitvoering 
van werken ter  verbetering der  bevloeiing te 
Pekalen, tie aan den chef tier  5e waterstaatsafd. 
toegevoegde opz. ie kl. V.  Abell. 

Toegevoegd; aan tien chef tier  5e waterstaats-
afd. voor de opnemingen en uitvoering van 
werken ter  verbetering der  bevlociing in het 
gebied der  Pategoean (re--. Pasoeroean.1, dc opz. 
le kl. van den gewest, dienst in de res. Palem-
bang J. . , thans met verlof wegens ziekte 
te a wang. 

— Tot directeur  van den gemeente-reinigings-
dienst te Vlaardingen is benoemd de heer  j . J. 
van t altlaar. 

— e heer  V. d. Vegte tc Gendringen heeft 
ontslag genomen als directeur  der  Gendringsche 
Stoomtramweg-maatschappij. 

— Aan den ingenieur  van tien Waterstaat in 
, den lieer . G. C. van , is 

de gouden gesp van Atjeh voor  roemrijke krijgs-
bedrijven uitgeieikt. 

e heer  van p heeft indertijd onder  zeer 
moeilijke omstandigheden, waarbij  hij  aan de 
grootste gevaren blootstond, den stoomtramweg 
tc Atjeh aangelegd. 

— e civicl-ingenieur  F. A. t Az. is 
tot r  gecontinueerd als tijdelij k 
adjunct-ingenieur  bij  de werken tot verbetering 
van den n Waterweg. 

— e heer  A. G. 1". p is voor  den 
tijd van twee maanden benoemd tot opzichter 
bij  de norinaliseeringswerken van den Gelders ch en 

l beneden . 
— c heer . s is voor  den tijd 

van één jaar  gecontinueerd als buitengewoon 
opzichter  bij  hel onderhoud en herstel der werken 
van de Nieuwe , het Scheur  en aan den 

k van . 
— e heer . e Volder, directeur  van de 

stoomtram Breskens m , heeft tegen 
half  >eeember  zijn eervol ontslag uit die be-
trekking gevraaĝ. 

— Voor  de vervulling dervaceerende betrekking 
van directeur der  gemeente-reiniging te Breda 
zijn door de commissie van beheer  aan den 

d voorgedragen de heeren: Bermen, directeur 
der reiniging te Franeker, Soutendain, volon-
tair  te , en lïilse, bouwkundige te 
Breda. 

VACANT E . 
— r in het handteekenen 

aan dc burgeravondschool te Vlissingen. Jaar-
wedde /  Adres vóór of op  Nov. aan 
den Burgemeester. 

— T echnoloog aan tie drinkwaterleiding 
te . Jaarwedde J' , maximum 

 Adres vóór . aan burg. en weth. 
— d controleur  aan de drink-

waterleiding te . Jaarwedde ƒ
m /"i8oo. s van het bouwvak en 

de werktuigkunde strekt tot aanbeveling. Adres 
vóór . aan burg. en weth. 

 en S der  Ge-
meente , zullen op StVaterdag 26 
Xovember . 's voormiddag* 11'/a uur, in 
het openbaar, ten Gemeentehuizc aanbesteden ; 

BESTE  No. 91. 
e g van 400 \ -

SLAG voo  wegen. 
n worden alle werkdagen, tol tien dag 

der aanbesteding, lusscbeu 10 en la uur gegeven 
aan het bureau Gemeentewerken ten Gemeente-
huize, alwaar het bestek met gezegeld inschrij-
vingsbiljct tegen betaling van / 0.50 verkrijgbar  is. 

j tot Exploitatie van 
. 

Op Wnsdag dm "  1802, 
des namiddags ten 2 ure {lokale tijd), aau bet 
Centraalbureau tier j  lot e 
van Staatsspoorwegen bij  de e baan te 

, van: 

BESTE  No. ÖU3. 
t maken van n en -
plaatsen in het hoofdgebouw en een 
gebouw voo j met -
mede in d staande n 
op het station . 

Begrooting /15200. 
Be besteding geschiedt volgens !, i'>, van het 

bestek. 
liet bestek ligt van Jen l3'Un November  1SÖ2 ter 

lezing a;m het Centraal bureau bij  de e n 
en aan het bureau van den r r 
W. BOE  1'T'T te  en is op francoaim-
vrang (|ie  briefi uan genoemd Centraalbureau t 
van Weg eu Werkeu) te bekomen, tegen betaling 
van l.oo. 

n worden gegeven aan het Centraal-
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 
Seelie-lugenieur  voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 2'J-1''" 
November  1802, tcu lU'/x uur  voormiddag (West 

 tijd). 

, den 10'le"  Noyuuber 1892. 

. &  J. , 

S EN 
> do . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

e Tuin en , 

. 
Aan <le i  oudst-lie straat en 

botten de e "  te t'em 
loo tijn verschillende

 T . Adre* bij  den 
heer  VAN T aldaar. 

e P U T T E W worden in ver-
schillende afmetingen getoverd van 

 '  gegalv , Z i n k e n » "f 
 T ̂  Cementen Bu l ten. 

Voor elke hoeveelheid water  wordt 
» ~] gegarandeerd 

 voo d en koloniën, 

F. W. Z. 

, half , zachte, 
uit de ̂ exiipe iu die steensoort bestaande -rroeven 
vaa B Y . 

nt Ai *u»/l
li 
Eenige  voo

d 

e du P r o g r è» 35. 

E E
van werken in zink eu andere metalen 
te  beveelt zich aau voor  de 

n van alle mogelijke n 
in lood, zink en koper  en vooral ook rent 
Ü ' jn - t^meedwtrke n naar  iedere te geven 
teekening. 

Tegen betaling vau ƒ2.— zullcu franco wurden 
toegezonden : 
le» Catalogus van ornamenten iu lood 

eu zink. 
2e. „  „  voor  geaniced-ijzcren trap-

baltî terr t cu balusters 
met zinken ornament. 

3e. „  „  voor  jalousiekappen. 
Bij  bettellingen van minstens j 30.— worden 

le twee gulden gerestitueerd. 
F. W. . 

. 
. , 

\ n *
t d t ) 

. enz. enz. 

Ë  m mm 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds. Separatiemuren. Ventilatiekokers. 

Fluaten  i ^T&m.T^t  ï ! "  e n ' " " " 

http://jiltdt.it


3 88 E . 19 November  1892. 

e Fabriek ™ 
, 

-

l 111. 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, e m. 

d n

W e e g ; w e r ] s . t u i g e n . 

levert la. T in steeds gelijke uitstekende 
kwaliteit en fijnst e mnliJUfr . 

Vertegenwoordiger  voor  export en magazijn houder 

. , Amsterdam, 
t rins. 

 'ia Steal t
garantie d door  den uitvinder  cu fabrikant 

| , B-m.rkeid. 

Generaal A t voor  en  T. ö. T Jr ,

. V A N , 
S te

Staaf-, Plaat-, Band-,  T r  em. 

k  in e n en lengten 
 en  uit oV fabriek 

vau Gebr. BitUi.n: &  O». e Weenen, alsmede 

&  Co, ^ 

E N N". 39. N.Z. 
n Tan Parket- en WJndtegels. 

, 
Photoziucoarraphie 

,
e ondergeteekende vestigt de aandacht op ijj n 

inrichtiu g voor  Pliotolttliograjiliie , bij  zonde' 
geschikt voor  de reproductie vau Plant, Teeke-
i> in gen enz. van . Architeeteu er. Bouwkun-
digen; op die voor - voor  de 
reproductie van Platen eu Gravures, ook van 
Teekeningen voor  Boekwerkeu euz.teudiensterai. 

. Uitgevers en op zijne f 
voor 1111. , alles tot de miuste prijzen. 

Prospectussen met proeveu van bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

. 

s t nlenwe geruisen looze 

r  eenvoudigste en soliedste 
constructie, hoogst elegante 

en netto afwerking. (8) 

, . 
Opgericht 1836. 

Ecredlpl.ma Ani.terdam 19S3 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrektiloarrlen Generaal-Agent 
voor

J. . P. JANSE, 

E , 
levert alle  ipeeiial 
Zweedsch h , . behakt, 

d en gepolijst -oor

 vu

etc. etc. 
 Attent tour Xederland en

 rigmaan vaa 
 te , , -

, . eu . 
, Zaag en , 

Te T en . 

welke reeds tal van C.raniet werken hier  te lande 
en in de  jjeleverd en iu bewerking bebbeu. 
Ter drukkeri j  derVannooUchap t Vaderand". 

E G N* . 48. ,  November  1892 

 vnp > )v

A 

r  F. W. V A X < 1EX1 >T JGz. 
Adres voor e en Administrati e van het Weekblad cn ad verten tien 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat

Bureau der e van Architectura et Amicitia T. , 
. U  JONG  en PAU  J. J>E . 

Stukken, de/e e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wat de Administrati e van het Genootschap betreft, aan den 
, American , te Amsterdam. 

T ƒ  per  maanden ofwel, bij  vooruitbetalingen 
, franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor het buitenland en Nederlandsen 

"  (de landen der  Postunie) ƒ  beiden bij  vooruitbetaling. 

A1 ' \ * ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor een bewijsnommer, wortlen tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per  stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan bet Bureau van  Opmerker te 

 's~Hage en bij  den t Jon. G.  CZN., Boek-
 handelaar te Amsterdam. 

N V A X T . (A. et A,j 

1". Om misverstand te voorkomen wordt aan heeren -
leden medegedeeld dat het Genootschapsorgaan na l 
Januari i S93 zal verschijnen ontler  den titel „Architectura". 
Van af dien datum houdt  Opmaker" op het week-
blad van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  te 
zijn. Voor  nadere bijzonderheden, de uitgave betreffende, 
wordt naar het bericht in het vorig nummer verwezen. 

, 

2". c 978s' 6 gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 30 Xovcmber a. s., des avonds cS uren. 
in het Genootschapslokaal. 

Agenda: 

/. n van het . 
Benoeming van eene verificatie-commissie voor het 
nazien van het geldelijk beheer  door den Penning-
meester  in het afgeloopen jaar. 

c. Bijdrage van den heer 11. Walenkamp. Onderwerp: 

. 

3". n het Genootschapslokaal liggen ter  inzage het 
volledig programma en de situatie voor de internationale 
prijsvraag voor een stations- en administratiegebouw ten 
dienste der e spoorwegen te Bucharest. 

4". e 5de en fide aflevering (derde jaargang) van het 
plaatwerk ,,de Architect" , die weldra zullen verschijnen , 
zullen bevatten: 

97—102. Parochiale kerk van den . Vitus te -
versum, architect . P. J. . Cuypers. 

103 en 104. Ontwerp van een schouwburg, door 
W. C. Bauer. 

105. Voorwerpen van kunstnijverheid uit het -
museum te Amsterdam, opgenomen door  J. . 

106 en 107. Ontwerp van een hotel, door  Paul 
J. de Jongh. 

 Ontwerp van een titel, door 11. Walenkamp. 

Namens het Bestuur: 

 e- Secret'111 is 
C. W. . 

e tlirecti e der e spoorwegen te Bucharest 
schrijf t ent internationale prijsvraag uit voor een stations* 
gebottw en administratiegebouw, ten dienste der -
meensehe spoorwegen. e ontwerpen moeten worden 
ingeleverd vóór tien l> l t n i 1893. 

Er worden gevraagd een situatieteekeningop  a 1000, 
plattegrond-teekeningen op 1 a 200, en de gevels en 
noodige doorsneden op 1 a . Eene begrooting wordt 
in het programma niet verlangd. e gevels moeten 
wortlen ontworpen in berg- en baksteenbouw. 

e ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
jury , bestaande uit eene delegatie van den d van 
administratie en de chefs van dienst tier  spoorwegen, 
 onder  presidium van den r van openbare werken 

Uitgeloofd zijn: een eerste prij s van 10,000 fres., een 
tweede prij s van 30,000 tres. en een derde prij s van 
15,000 fres. n eerstbekroonde zal tevens worden opge-
dragen het uitwerken der  teekeningen en de details voor 
de uitvoering, waarvoor hij  een honorarium ontvangt 
van 100,000 frs. zoodat dan de eerste prij s in werkelijk -
heid 110,000 fres. bedraagt. 

e bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der 
tlirectie. 

liet volledige programma met situatie wordt toege-
zonden op aanvraag aan: „1'administratio n du service des 
travaux neuts, hotel , Bucarest." 

i.A. et A.) . 

Blijkens het verslag der  jongste zitting van den Atnster-
damschen gemeenteraad is door  eenige bewoners van de 

t en omliggende straten een adres inge-
diend, waarbij  zij  in overweging geven aanvankelijk en 
tot dat betere tijden zullen zijn aangebroken, terug te 
komen van het besluit om de bruggen aan genoemde 
gracht te verlagen. 

t adres werd gesteld in handen van B. en W. ten 
fine van preadvies. e raadsleden zeiden reeds hunne 

dat zoowel bi' meening over  deze zaak en het bleek, 

e Eedactie vau a et Amiciti a stelt zicli alleen Yerantwoordilij k n inhoud Tan stukken, t niet deini'i»l ; 
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hen als bij  het dagelijksch bestuur  het verzoek van de-
adressanten een willi g oor  vond. 

s waarschijnlij k de minder  gunstige finaneiëcle toestand 
der gemeente op deze veranderde zienswijze van invloed, 
wij  hopen dat, bij  de nadere bespreking van deze zaak, 
ook de esthetische zijde van de quaestie eens ter  harte 
zal genomen «orden. 

e , welke onze monumentale hoofd-
grachten op haar  fraaiste punten kruist , mag voorzeker 
tot de meest karakteristieke gedeelten van het 1' 1' 
eeuwsche Amsterdam gerekend worden en de gewelfde 
bruggen zijn nog in volmaakte harmonie met het deftige 
woonhuistype der  grachten , die het schilderachtig aspect 
opleveren, dat .Amsterdam zoo bijzonder  kenmerkt. Eene 
gunstige beschikking op het adres zou daarom ook uit 
schoonheidsoogpunt alleszins toejuiching verdienen. 

(A. et A.) G EN . 

T N OF in-: G VAN 19 

 1892,  J. A. VAX S . 

 379.) 
t hoeveel genoegen ik ook vóór  en na mijn bezoek 

aan n het artikel in ons blad gelezen heb, 
heeft het mij  toch getroffen, dat de geachte schrijver 
geen melding heeft gemaakt van twee kunstverzame-
lingen, die, naar  mijn inzien, toch buiten tic overige 
zeer  de moeite van een bezoek loonen. k bedoel „das 
Grüne Gewölbe"  en „di e . Porzellan und Gefiiss-

" 

e eerste , in het koninklij k slot aanwezig, bereikt 
men door  den hoofdingang tegenover  de hofkerk. Gaat 
men de binnenplaats schuin over, zoo geeft een dezer 
in den hoek toegang tot deze beroemde en kostbare 
verzameling van kuntschatten, klcinoodien, edelgesteenten, 
enz. e verzameling heeft haar  ontstaan te danken aan 
George met „d e baard"  en keurvorst August. c tegen-
woordige plaatsing in 7 groote vertrekken en een kabinet, 
dateert uit liet jaar  1724. e werkelijk e waarde wordt 
geschat op 9 millioen mark. 

Volgens een vastgestelden weg deze kunstschat-
ten moetende beschouwen, vindt men in kamer  110 
verschillende statuën en groepen van erts en brons, 
meerendeels gemodelleerd naar e en oud-
Eransche kunstwerken, gedeeltelijk ook van de tegen-
woordige richting. n kanier . vindt men ivoor, onge-
veer  560 n06- , gedeeltelijk eigen werk van den keurvorst 
August en verder  Eabenigks, Weckhardt van l en 
Permoser. Onder het vele schoone wat hier  te zien is, 
bevindt zich eene groep welke voorstelt den val van 

r  en zijne engelen e groep, geheel van ivoor, 
bestaande uit 92 figuren, is uit één stuk van 16 pr. d. 
hoogte vervaardigd. Een crucifix van . h en een 
ander  wat gehouden wordt voor  werk van l Angelo, 
bevindt zich onder  deze verzameling; verder  vindt men 
er bokalen, kruiken en kannen met reliefs, een n 
fregat enz. n kamer . vindt men mozaïeken, conchylien, 
barnsteen, paarlmoer, emailwerken enz. Eene der  belang-
rijkst e zaken is eene , van l Alengs, meer 
dan 50 Florentijnsche mozaïeken; een kast van barnsteen 
3.50 pr. ellen hoog, en  el 19 dm. breed, een geschenk 
van Friederich Wilhelm  van Pruisen aan August de 
Sterke in 1728; een schoorsteen van r  porselein 
niet ornement van Saksische mineralen, vooral amethist 
en agaat. n kamer . goud, zilver, robij n en liligrain -
werk; de schoorsteenstukken zijn in de ' en 18**  eeuw 
te Augsburg gemaakt; bokalen van een voet hoog, 4 
massief gouden bekers, gouden schalen met safieren bezet, 
een geschenk van Peter  de Groote aan August de 
Sterke; een doopvont voor  de Saksische koningsfaniilie, 

een uurwerk in den vorm van een toren. 1 t eigenaardige 
van dit laatste is een kogeltje, dat elke minuut van boven 
af spiraalsgewijze om dezen toren heenwandelt. n kamer V , 
vindt men edelgesteenten en andere kostbare steenen, 
meer  dan 2000 n°*- t voornaamste is een 19 . 
hooge vaas van onyx. Vazen van heliotroop, agaat enz., 
waaronder  vele van schoonen vorm. N" . V  is een hoek-
kamertje en hier  is het kostbaarste te zien van de geheele 
verzameling. n telt hier  ongeveer  250 n" s., o. a. vindt 
men er  100 stuks verschillend snijwerk van ivoor  en 
ebbenhout. e Spaansche hofdwerg uit den tij d van 

i , gemaakt uit een paarl ter  grootte van een 
kipei. Zeer  schoon is de drakenbokaal. Een gouden ei, 
waar  een gouden kip, een kroon, een zegelring en een 
kleinere uit voortkomen. Verder eene menigte kleinere 
kostbaarheden, te veel om alles en-detail te noemen, in 
een woord eene zeer  interessante verzameling. r . 
is de wapenkamer, bevattende, behalve wapens, o. a. 
ook de Poolsche krooninsigniën met kroon, schepter  en 
rijksappel, het laatste gebruikt bij  de kroning van 
August  te ; de daarin geplaatste steenen zijn 
evenwel niet echt. r . is die van de juweelen. 

r  vindt men de kostbaarste werken van r 
van 1702—1728; de Saksische kroonjuweelen, de door 
August  gestichte e in oorspronke-
lijken vorm, de Engelsche orde van den , 
de Poolsche orde van den Witten Adelaar  en van het 
Gulden Vlies, verder  ketenen, rijkversierd e wapens 
enz.; ook vindt men er  eene hofhouding van den Groot-

l Aureng Zeib, gestorven in 1707, op een zilveren 
plaat van 2 pr. ellen in het vierkant, bevattende 132 
figuren, waaraan r  met zijne familie en 14 
helpers 14 jaar  lang gewerkt heeft en waarvoor  hij 
175,000 mark kreeg. e grootst bekende ony.xplaat, 
ruim 6'/2 pr. dm. hoog en 4'/-! pr. dm. breed, geschat 
op eene waarde van 144,000 mark, drie kleinere als een 
medaillon, verbonden en bezet met edelgesteenten en 
paarlen. Een kast met juweelen, verdeeld in sieraden van 
safier, smaragd, een robijngarnituur , 4 snoeren met 
177 Saksische en 4 rijen met 23G Oostersche paarlen, 
toebehoorende aan de . Verder  een schat van 
diamanten, waaronder  eene, die naar  het oordeel van 
kenners, de schoonste der  wereld is; ook een collier, 
waarvan de grootste steen 123 gram zwaar  is. t is 
in één woord eene schoone verzameling en zeer  beziens-
waardig. r  die in n een bezoek brengt, raad 
ik aan zijn penninkske daarvoor  te offeren en haar  in, 
oogenschouw te nemen. 

Niet ver  van hier  bevindt zich het , 
gesticht ter  nagedachtenis van g Johann, in 1873, 
gestorven. 

t voornaamste in dit museum is wel de koninklijk e 
porselein-verzameling, die vroeger  zich bevond in het 
souterrain van het Japansche paleis en hier  eene betere 
plaats heeft gevonden. e vroegere directeur  hofraad 

. Griisse, gestorven in 1885, heeft deze tentoonstelling 
gearrangeerd, terwij l de tegenwoordige . Albert Erb-
stein zich er  steeds op toelegt het ontbrekende aan te 
vullen. e verzameling bevindt zich op de 2Ak ver-
dieping; op de l»**  is het historische museum; het 
beslaat twee groote zalen met twee aangrenzende kleinere. 

t overzicht is zeer  gemakkelijk gemaakt, men kan 
een catalogus missen. Op elke kast is een schild aan-
gebracht , vermeldende tot welk land de voorwerpen 
behooren en uit welken tij d zij  afkomstig zijn. e waarde 
van deze verzameling is niet te schatten. n vindt er 
stukken van de oudste tijden, zoowel als van de nieuwere, 
en wat de verzameling oud porselein betreft, geloof ik 
dat deze eenig in haar  soort is. n de s l c zaal heeft 
men niet anders als Chineesch porselein, waaronder  het 
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oudste van 80 jaren voor  Christus' geboorte dateert. 
Verder  het zeldzame Tsching-Yu, uit de l 2 d L ' en 3 J l ' 
eeuw, cn het kostbare kraakporselein uit de , l c en 
eauw. n een kast is een servies, door i V in China 
besteld en bestemd geweest voor  keurvorst . n 
het midden der  zaal staan kolossale vazen, waaronder 
zeer  vele van buitengewone afmetingen. Aan het einde 
van de zaal bevindt zich het oudste bruine porselein 
uit Saksen. Verder  een groote verzameling dieren van 

r  porselein, die eens dc tuinen en vertrekken j 
van g Augustus opsierden. Niet ver  van hier  vindt 
men een model van een ontwerp voor  een gedenkteeken 
voor  Augustus . Werkelij k schoon zijn de bloemen, 
terwij l ook hier  zich bevindt een handschrift van Joh. 
Friedr . Böttger, de uitvinder  van het porselein. Een j 
van de schoonste zaken is zeker  wel de buste van j 

n Elisabeth, de gemalin van Friedrich Wilhelm 
, met een sluier  zoo fijn en keurig bewerkt, dat 

men deze op het eerste gezicht als kant beschouwen zal. 
Ook is hier  een kroonluchter  en spiegel van Saksisch 1 

porselein met bloemen en festoenen, uitstekend van 
uitvoering, doch minder  geschikt voor  het gebruik. 

t Sèvres-porselein is goed vertegenwoordigd, evenzoo 
het zeldzame Spaansche en Portugeesche; ook vindt 
men er  Zweedsch en ; er  is in één woord 
zooveel dat menige stad, n dezen schat zal benijden. 
Naast de vele monumentale gebouwen die de stad reeds 
aan de zijde der  Elbe bezit, is men op dit oogenblik 
bezig met den bouw van eene e academie van 
beeldende kunsten, in e .  )it gebouw, 
aan de zijde der  Brühlsche terrassen gelegen, belooft eene 
schoone aanvulling te worden van de reeks bestaande 
gebouwen. Ook had ik het geluk het koninklij k hoftheater 
te zien, zooals bekend een ontwerp van Semper. t dit 
gebouw uitwendig een grootschen indruk , niet minder 
is dit ook inwendig het geval. e hoofdtrap met foyer 
en toeschouwersruimte neemt hier  eene eerste plaats in, 
de aanblik hiervan zal zeker  nog grootscher  zijn, wan-
neer  het kunstlicht wat overvloediger  is ontstoken, dan 
óp den avond van mijn bezoek; naar  men mij  meldde, 
gebeurt de volle verlichting alleen bij  aanwezigheid der 
koninklijk e familie. Eang kan men het schoone van 
foyer  en hoofdtrap niet genieten, omreden de patizee-
ringen steeds tot een minimum beperkt 'zijn . Ook 
trof het mij  dat het electrisch licht hier  ontbrak. Steeds 
tracht men in deze schoone omgeving het beste te geven 
Op het gebied van tooneelspel en opera, dank zij  de 
mildheid van Saksen's koning. 

Een andere bezienswaardigheid van n is het 
„Zwinger "  met zijne verzameling van schilderijen, koper-
gravuren en andere kunstschatten. e gebouwen, vormende 
een vierkant met groot binnenplein, zijn gesticht onder  de 
regeering van Friederich August  en zouden het begin 
geweest zijn van een koninklij k slot, dat deze vorst 
aan de oevers der  Elbe wilde bouwen. e schilderijen-
verzameling is zeker  het voornaamste wat hier  te zien 
is, en de kunstliefhebbers kunnen hier  dagen aaneen 
genieten. 

Ten slotte wil ik nog met een enkel woord melding 
maken van het natuurschoon wat deze stad in hare 
onmiddellijk e nabijheid oplevert. Behalve het gezicht op 
de Elbe vanaf de Brühlsche terrassen en een vergezicht 
op de stad van uit VValdschlösschen, een half uur stroom-
opwaarts, is het in de zomermaanden bij  heldere lucht 
meer  dan de moeite waard een driedaagsch uitstapje te 
maken in de Saksische Schweiz, dat gedeelte van Saksen, 
waardoor n een groot deel van hare aantrekke-
lijkhei d heeft gekregen. 

Slechts een half uur  sporens is men verwijderd van 
Patscha, waar  aan de overzijde der  Elbe Wehlen, het 

beginpunt van onzen tocht gelegen is. Neem voor  dezen 
dag een gids en hij  brengt u langs ontzettende rotsge-
vaarten, welke door  hun silhouet successievelijk een naam 
gekregen hebben, langs verrukkelijk e vergezichten en 
schrille afgronden, door  doorgangen, alleen geschikt 
voor  menschen van normale afmeting, en naar  rust-
punten, waar, naast het schoone dat moeder  natuur 
geeft, ook het goede der  aarde te genieten valt. Op 
architectonisch gebied valt er  niet veel te zien, een 
enkele maal een lief gelegen landhuis, doch geene eer-
waardige gebouwen of iets van dien aard. Besluit uw 
tocht voor  dien dag met een oponthoud in het lieflij k 
gelegen Schandow aan de Elbe cn vervolg dezen met 
frissche krachten den volgenden morgen, langs Eichten-
hainer  Wasserfall, die evenwel naderbij  veel van het 
interessante verliest, daar  deze slechts tijdelij k werkt, 
omreden de watertoevoer  zeer  gering is. Gaat weer 
bergopwaarts en ge ondervindt de grilligheden der 
natuur  opnieuw, die rotsen met rotsen in den vorm van 
bruggen vereenigt, waarvan Vuchstall en Prebisthor  de 
voornaamste zijn. n derden dag bestemt ge voor  eenen 
tocht door  Edmunds klammen, waar  de wegen ontbreken, 
en men de beek ten nutte van het algemeen verkeer 
heeft gemaakt t de idyllische roeiboot vaart ge 
tusschen rotsen met den blauwen hemel boven u en 
wanneer  ge 's avonds weer  in n terug zijt , zult 
ge u niet beklagen voor  eene halve week kunst en 
kunstschatten vergeten te hebben, ter  afwisseling vau 
hetgeen Saksen's hoofdstad u oplevert. 

T  VA N J. . . 

t onderstaande bericht, dezer  dagen in de
 Courant opgenomen . levert eene bijdrage 

van de zorgeloosheid, waarmede bij  de terugzending 
van antwoorden op prijsvragen wordt te werk gegaan. 

n schrijft ons uit Amsterdam: 
„Onlang s meldden wij , dat de beeldhouwer J. W. 

Best Jr., onze stadgenoot, geboortig uit Edam, gereed 
was met het ontwerp in klei van het standbeeld van 
J. . Brandt, in leven staatspresident van den Oranje-
Vrijstaa t Nadat dit ontwerp door  eene commissie, be-
staande uit de heeren . Bart van , Allebé 
en Quack, was goedgekeurd, werd het beeld in gips 
afgegoten en heden hadden wij  gelegenheid het werk-
te zien t komt ons voor, dat de jonge kunstenaar 
in de opvatting der  hem opgedragen taak van goed 
inzicht getuigenis heeft gegeven en het door  het volk 
van den Oranje-Vrijstaa t op prij s zal worden geschat 
den beminnelijke", man, die zoo lange jaren aan het 
hoofd stond van het gemeenebest. in al zijn robuste 
eenvoudigheid te zien wedergegeven. 

t beeld is 2.60 . hoog. n vierkante houding, 
staat Brandt, forsch opgericht, met kal men blik voor 
zich uit te staren. e breede kop, door  een zwaren 
baard omlijst, kan niet anders dan door  zijn nobele 
uitdrukkin g vertrouwen wekken. e vingeren der  rech-
terhand zijn in den vestzak gestoken. e Oranje-Vrij -
staters stelden er  prij s op, dat de horlogeketting mede 
afgebeeld werd. e linkerhand, die langs de zijde is 
gestrekt, houdt een staatsrol omklemd. t kostuum: 
zwarte jas en zwarte broek, wat boersch van snit, past 
volkomen bij  de figuur,  en de beeldhouwer heeft terecht 
alles vermeden wat aan het burgerlij k rechtschapen 
karakter  van den man, door  zoogenaamd te „idealiseeren" 
of te „kunstelen" , iets af kon doen. 

„Al s eenig teeken zijner  hooge waardigheid, draagt 
Brandt een breeden bandelier, versierd met het wapen 
zijns lands. t is juist de eenvoud van opvatting, 
gepaard aan de breedheid, waarmede het beeld is ge-
boetseerd , die bij  de jur y in hare keuze van het ontwerp. 
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door  Best ingezonden, den doorslag heeft gegeven. e 
strij d was zwaar genoeg, waar  behalve , ver-
scheidene Belgische beeldhouwers naar  den prij s dongen. 

c bekroning heeft anders vri j  wat voeten in de aarde 
gehad. Bij  de terugzending der  ingezonden ontwerpen 
had namelijk eene vergissing plaats met de adressen, 
zoodat het ontwerp van Best geruimen t ij  cl zoek was. 
Toen eindelijk het ontwerp weer  in het bezit der  jur y 
kwam, werden alle Belgische mededingers naar  Brussel 
opgeroepen en voor  de maquette gebracht, ten einde-
den eigenaar  uit te vinden. n scheen namelijk in het 
vaste denkbeeld te verkeeren, dat het bestgekeurde 
werk van eenen Belgischen beeldhouwer afkomstig moest 
/.ijn. r  niemand natuurlij k herkende zijn werk. Ten 
slotte kreeg ook Best eene uitnoodiging en hij  bleek de-
rechte man te zijn en ontving dan ook terstond de 
gelukwenschen van tien consul, die met het administra-
tieve beleid belast was. t gipsafgietsel gaat morgen 
naar Gent om aldaar  in brons te worden gegoten. Te 
Bloemfontein, de hoofdstad van den Oranje-Vrijstaat , 
zal het beeld op een voetstuk (3.60 . hoog) van 
Schotsen graniet komen te staan. Als inscriptie zullen 
de volgende woorden op het voetstuk worden gebeiteld, 
van voren: 

Joh a n n e s  e n d r i k 11 s J5 r a n d t. 
 ij  was de vader  des . 

1864-
„Aa n de achterzijde: 

e van de dankbare natie." 

E G VOO E E V A N 
 V A N . 

e lezing van de Sprokkelingen, voorkomende in het 
nomme van 15 October  jl. , bladz. 340, gaf aanleiding 
om de uitgave van het officieele verslag der  zitting van 
den  eidsehen gemeenteraad, den 13de1» te voren ge-
houden, af te wachten. Na kennismaking met dit stuk 
moet erkend worden dat de schrijver  der  Sprokkelingen 
terecht gesproken heeft over  een onverkwikkelij k debat 
en zijne meening bewaarheid is, dat de Burgemeester 
als voorzitter  der  Commissie van Fabrikage plaats heeft 
moeten maken voor  den heer e Sturler. t voorstel 
zelf strekte om verandering te brengen in het reglement 
van orde- voor  de vergaderingen van het College van 
B. en W., door  den leden van het h Bestuur 
vrijhei d te geven om de werkzaamheden onderling te 
verdoelen en alzoo te breken met het bestaande regle-
ment , waarbij  tie Burgemeester  het recht had de takken 
van de huishouding der  gemeente te verdeelen en elk 
der  wethouders een bepaalden werkkrin g aan te wijzen. 
Uit den aard der  zaak heeft deze quaestie voor  de 
bouwkundigen weinig belang en komt de voorgestelde-
wijziging zelfs billij k voor; de wijze echter, waarop de 
zaak werd ingeleid en besproken, verdient afkeuring, daar 
het den heeren wethouders alleen te doen was om den 
burgemeester  niet langer  als voorzitter  der  Commissie 
van Fabrikage te zien optreden. t voorstel tot wijzi-
ging was door  de wethouders gedaan en in strij d 
met het gevoelen van den burgemeester, zoodat het zonder 
toelichting van 15. en U' . ter  tafel kwam; een der 
wethouders had de minder  aangename taak om het 
voorstel in te leiden en rekenschap te geven van de 
redenen, die hem noopten eene verandering voor  te 
stellen in het reglement, dat met zijne medewerking 
was tot stand gekomen. 

t raadsverslag is vri j  uitvoerig en de denkbeelden 
van den wethouder, die het debat opende en voortzette, 
zijn bepaald vermakelijk ; voor  hen, die als bouwkun-

digen bij  gemeentewerken optreden, is het een onmisbaar 
stuk tot verrijkin g hunner  kennis over  den aard van 
den werkkrin g van eene commissie van fabrikage en 
van den daarbij  behoorenden wethouder. 
f- Ten einde den lezers een denkbeeld te geven van de 
meeningen , in den n gemeenteraad ontwikkeld, 
volgt hieronder  de laatste redevoering van den wet-, 
houder, die de wijziging van het reglement verdedigde, 
in voege alsd eze in het gedrukte verslag is opgenomen. 

k had gehoopt in deze discussie persoonlijke qtiaestiën 
en mededeelingen buiten spel te kunnen laten en de-
zaak geheel objectief te kunnen behandelen. zooals ik 
in mijn eerste rede gedaan heb. Na uwe mededeelingen, 
na de beschuldigingen door  u tot de wethouders ge-
richt , is dit echter  feitelijk onmogelijk geworden. U hebt 
gezegd , . de V., dat het voorstel rauwelijk s in eene 
vergadering van Burg. en Weth. is geworpen. t klink t 
nu wel erg rauw, maar  het is toch niet zoo erg als 11 
het voorstelt, want U zijt er  wel degelijk op voorbereid 
geworden; naar  aanleiding van eene zaak die ik hier 
nu maar  liever  niet zal noemen, heb ik tot u gezegd, 
ongeveer  als volgt: Toen ik opgetreden ben als wet-
houder  heb ik verklaard mijne medewerking niet te zullen 
verkenen tot het wijzigen van het reglement van orde 
ten doel hebbende tie Fabrikage aan u te ontnemen: doch 
thans, na de ondervinding als lid van het . Bestuur 
opgedaan, moet ik op die verklarin g terugkomen en zal 
wanneer  een voorstel in dien geest wordt gedaan dit 
ook steunen en mijne medewerking daaraan niet ont-
houden. Eerst ongeveer  twee weken later  is het voorstel 
tot reglementwijziging gedaan. Nu hoop ik eene zaak, dat 
nl. mijne medeleden niet zullen vragen wat die onder-
vinding is geweest, welke mij  van mijn oorspronkelijk 
voornemen heeft doen veranderen, want daarop zou ik 
niet kunnen, niet willen antwoorden. 

„Wanneer u, . d. V. ! zegt dat de wethouders 11 niet 
hebben kunnen antwoorden op uwe vraag waarom zij 
deze wijziging wenschten, dat zij  daarvoor  geene redenen 
hebben kunnen opgeven, dan meen ik u te moeten her-
inneren — de beide andere heeren wethouders mogen 
voor  zich zeiven spreken — tlat ik u vri j  uitvoerig die-
reden heb opgegeven. e reden had ik ook liever  niet 
in het openbaar  medegedeeld, maar  ik ben er  nu door 
11 w el toe gedwongen; ze is dat ik meen dat de wijze, 
waarop door  u de betrekking van voorzitter  van de 
Commissie van Fabrikage wordt waargenomen , en daar-
door  ook de geheele werking van die commissie zelve, 
niet is te achten in het belang van de gemeente. 

k bracht daarbij  in herinnering hoe de vroegere voor-
zitter  van de Commissie van Fabrikage zijn taak opvatte. 

e liep persoonlijk tic werkzaamheden na, er  kon in 
de stad niets gebeuren, geen werk van eenig belang 
worden ondernomen of tic heer t was er  bij  en 
overtuigde zich in gezelschap van den gemeente-architect 
van den loop der  werkzaamheden, zoo ook wat betreft 
den toestand van gebouwen, straten, kaden enz. n 
grief was juist dat u c op eene andere wijze 
behandelde, dat u , als voorzitter  van Fabrikage, van uit 
uw kamer beheerde, uitsluitend te rade ging met den 
architect, en dezen te veel overliet. 

k heb er  bijgevoegd, dat het persoonlijk nagaan en 
controleeren der  fabrikagewerken in den beginne nog wel 
eens moeilijk zal zijn voor  iemand, die, zonder  op de-
hoogte van de practij k te zijn, tot voorzitter  van Fabri-
kage wordt benoemd, maar  dat ieder, die met een 
gewoon natuurlij k menschenverstand begaafd is, zoo hij 
zich er  maar  ernstig op toelegt, binnen een paar  jaren 
het gemakkelijk zoover  brengt, dat hij  over  de werken 
van fabrikage en al wat daaraan annex is, gemakkelijk 
een zelfstandig oordeel kan vellen. 
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n heb ik u nog gezegd , dat, wanneer  u uwe taak 
als voorzitter  van Fabricage had uitgevoerd , zooals u die 
naar  mijne opvatting had behooren uit te voeren , datgene 
wat nu met de Gehoorzaal gebeurd is, onmogelijk had 
kunnen geschieden. t wanneer  u, zooals m. i. uwe 
plicht als voorzitter  u gebood, niet alleen in het begin, 
maar  ook bij  de verdere ontwikkeling van het werk, 
voldoende op de hoogte waart geweest, de aannemings-
som nooit met f25000 had kunnen overschreden worden. 
En, eindelijk, dat het met andere zaken van fabrikage 
al eveneens ging, als met het zoo sprekende voorbeeld 
van de Gehoorzaal. 

t is mij  voorgekomen, dat leden der  Commissie 
van fabrikage zich beklaagd hebben, dat zij  nimmer 
wisten welke werken er  in de stad uitgevoerd werden. 
Zij  hebben mij  verteld, dat, als zij  bijv . bij  een stadswerk 
komen, en de menschen daar  bezig zien, zij  niet w eten 
wat deze eigenlijk uitvoeren en het eerst aan de werk-
lieden zeiven moeten vragen. 

t zijn inderdaad toestanden, die niet deugen, en 
waarvan het gevolg is dat de gemeente-architect volledige 
vrijhei d heeft om te doen wat hij  wil. j  kan dan aan-
koopen, uitgaven doen, zonder  daarbij  voldoende gecon-
troleerd te worden, en hoe verderflij k dit is, heeft, 
dunkt mij , de ondervinding voldoende bewezen. k acht 
het dan ook geheel in strij d met het gemeentebelang, 
wanneer  de Commissie van Fabrikage — en daarin be-
grij p ik ook den voorzitter  dier  Commissie — niet alles 
weten, wat er  dagelijks in de gemeente op fabrikage 
gebied omgaat; niet eens of meermalen per  week zich 
overtuigen van den goeden voortgang tier  verschillende 
werken en van hetgeen er  zooal meer  gebeurt. 

t alles, . d. V. 1 — U weet het zeer  goed, maar 
u dwingt mij  het hier  in het openbaar  te zeggen — is 
het, naar  mijne overtuiging — zeer  gegrontle motief 
voor  de door  ons voorgestelde wijziging. 

„N u is het wel mogelijk, dat het voor  u, als burge-
meester, zeer  moeilijk is alles na te loopen, en dat het 
niet met uwe waardigheid strookt een werk te verrichten, 
dat door  een Wethouder  meer  gevoeglijk zou kunnen 
worden gedaan, maar  dit pleit dan nog des te sterker 
voor  de aanneming van ons voorstel. 

„  Waarom dus geen Wethouder van  benoemd, 
die alles persoonlijk en nauwkeurig kan nagaan, eu — ik 
ben er van overtuigd — binnen een paar jaren zooal niet 
binnen eén jaai tijds, zoowel practisch als theoretisch zoo 
goed op de hoogte cal zijn, dat men hem geen nul meer 
voor de oogen kan dtaaien." 

Zij , die wellicht eraan mochten twijfelen of de e 
gemeenteraad knappe lui telt , zullen na tie lezing-
van het bovenstaande wel tot andere gedachten gekomen 
zijn. s in den tij d van één jaar  wordt men ge-
makkelij k in de bouwkunst, zoowel practisch als theoretisch 
ervaren. Of de ambtenaren aan het bureau van publieke 
werken deze kennis van den nieuwen Voorzitter  van 
fabrikage echter  op prij s zullen stellen , is eene andere 
vraag. Een prettig vooruitzicht is het voor  hen , dunkt 
ons, niet. 

J TOT' G . 

G . 
Vergadering van Vrijdag ïS November

j  liet bestuur  was een circulaire ingekomen van tie vereeniging „Volks-
bond", inhoudende bet verzoek om bet uitbetalen ran wcrkloonen in 
kroegen tegen te gaan en voortaan in de bestekken dc volgende bepaling 
op te nemen: „All e werklieden moeien in afgepast geld man voor  man 
op bet welk worden uitbetaald." 

Verschillende bedenkingen werden hiertegen ingebracht. 
1 'c heer  A. Vos . meende, dal men bet uitbetalen in kroegen niet 

te veel als een gevolg van den ouden sleur, zooals in de circulaire staat, 
moet beschouwen; die gewoonte staat in nauw verband tol bel gevaar, 
tlat hei uitbetalen op het werk vroeger  meermalen voor  aannemers heeft 
opgeleverd. Op werken van grooten omvang en in het open veld, waar 

men van hulp tier  politie verstoken is, kwam het meer  dan eenmaal voor, 
dat moord en doodslag tic gevolgen walen van ontevredenheid der arbei-
den, die in zulke gevallen den aannemer, die met het geld in tie keet zat, 
volkomen iu hun macht hadtien. 

e heer . . d acht hel beter  aanvankelijk in de bestekken 
slechts het verzoek le doen en niet reeds dadelijk daartoe tien aannemer 
le verplichten. 

e heer  J. . van der k zegt, tlat tic controle over  deze bepaling 
voor  tien architect zeer  moeilijk zal zijn, tenzij  hijzelf bij  de uitbetaling 
tegenwoordig is en voorziet daarvan ook veel onaangenaamheden, omdat 
jiusl bij  tic uitbetaling het werkvolk, waarvoor  geen werk meer  is, 
ontslagen wordt; tleze worden daardoor  allicht ontevreden en geven, niets 
meer  te verliezen hebliende, aanleiding tot onordelijkheden. 

(lp voorstel van den voorzitter  wordt besloten deze zaak in een volgende 
vergadering nogmaals te behandelen. r  den beer . 11. Verkouteren 
weid hierna dc bespreking ingeleid van bet voorstel van B. en W. aan 
tien Gemeenteraad van Amsterdam, 0111 de bouwterreinen der Gemeente in 
erfpacht uit te geven. Spreker  begon met een overzicht le geven van tic 
oorzaken die li. en \V. hebben geleitl tot dit denkbeeld, om daarna de 

1 verschillende punten van het ontwerp te bespreken die z. i. verbetering 
eischen. 

liet hoofddoel van de voordracht van . en W. is stijving van de 
gemeentekas. e gemeente neemt b. v. geld op tegen 3Vi 7» en verpacht 

i tegen 4 "/o, zoodal na verloop van 50 a 60 jaren tie grond vrij  ts. 
n voorgestelden termijn van  jaren acht spr. te kort, dit moest 

 minstens 100 jaren zijn-, in de te storten waarborgsom stuit bij  op het 
j  bezwaar  tlat bij  overtreding niet alleen geacht wordt .lat contractbreuk 
 geplecd is, maar  daarnevens overtreding van de politic-voorschriften, 

! tegen welke verwarring van publick- en privaatrecht spreker  opkwam. e 
 rechten van dc hvpothcckhoudeis achtte spreker  niet voldoende m bet 

1 ontwerp gewaarborgd. Bij  het bepaalde omtrent den waarborg stond spr. 
i stil bij  de wenschelijkheiil, dat tie gemeenten weder  bet recht zouden 
i erlangen tot onteigening, volgens het systeem van r \ an . t 

Prof r  was spr. het eens, tlat art. 20 .besprekende tic schadever-
goeding) onbillij k is. s de gemeente slecht bij  kas, dan betaalt zij  niets 
en veiTen-'l zij  alleen bel contract met tien jaren tegen een pacht van een 
gulden e en nog andere bezwaren, o. a. dat de gemeente rechter  111 
baar  eigen zaak zal zijn, tiaar  de vervallen-verklaring door  dén Gemeente-
raad wordt uitgesproken, tlat de huren zullen dalen, zouden volgens spr. 
opgelost worden, indien men tien erfpachter  den grond liet zoolang hij 

! zei? be.'cerde. e gemeente zou zich alleen het recht kunnen voorbehouden 
. tot periodieke hcrtaxatie en verbooging van den canon 111 geval van stijging 
tier  waartic van den grond, b.v. om de vijf-cn-twinti g jaar. Spr. achtte 
het niet noodig om bij  daling van de waartic den canon ook te verlagen. 

g zal bovendien nauwlijks te vreezen zijn zoolang tie -tail zich Wijl t 
uitbreiden. e voordeden van dat systeem zullen o. a. zijn, dat de gron-
den in erfpacht nu ook bruikbaar  voor  kerken, gestichten, enz., en met 
alleen voor  gewone huizen, zullen zijn; de hypotheekhouders zullen meer 
zekerheid en beier  onderpand hebben. 

e vraag welke spr. voor  de . tot Bevordering tier t 
het gewichtigst achtte, was tleze: of er  slechter  ..f beter  gebouwd zal worden. 
Op tlit punt, meende bij, was zekerheid niet te geven en bestond alleen 
vermoeden. Voh'cns . r  zal niemand huizen bouwen, the het 
langer  dan 50 jaar  (den duur  van het erfpachtsrecht) zullen uithouden. n 
zegt, dat er  minder  kapitaal voor  het bouwen zal noodig zijn en dat het 
kostbare kapitaal geheel voor  den opstal zal kunnen gebezigd worden, 
dus dat het getal eigen bouwers zal vermeerderen: u gelul zal toch 
aan den anderen kant weder  verminderen , doordat het krijgen van crediet 
en hypotheek moeilijker  zal worden. e kansen -taan .bis vrijwel gelijk, 
meent spreker. , , , .,, , 

Aan het op deze inleiding gevolgde debat wertl door  verschillende aan-
wezigen deelgenomen. 

e Voorzitter, tic beer , was het met tien inleider  eens .lat 
tic voorgestelde maatregel, indien hij  onveranderd werd aangenomen, een 
premie op het slecht bouwen zou zijn. 

c heer . Oosschalk geloofde tlat uitgifte in crlpacht aan de gemeente 
meer  invloed verschaft op den bouw , vooral wat de eischen r hygiene 
betreft en bracht in herinnering, reeds in 1S74 voor  het uitgeven van 
gronden in erfpacht te hebben gepleit met hel doel de kelderwoningen 
te doen verdwijnen en een arbcidswijk te slichten op ,lt-aan dc gemeente 
bchoorende terreinen buiten tic - en Zaagpoort. t geeft, vooral 
bij  tien aanleg van arbeiderswijken, groote voordeden. r  daarom juist 
wil spr. hel beginsel van erfpacht alleen toegepast zien ten voordeele van 
den kleinen bezitter, en tins niet op de muscuinteiremeii eu andere 
gronden , voor  luxe-houw bestemd. Alleen dus waar  een zedelijk belang 
in het spel zal zijn, geloofde spreker  dat uitgifte in erfpacht wenschelijk 
en noodig is. 

e heer . Cohen Stuart, die zeidc alleen gekomen te zijn om te n .oren, 
achtte zich toch verplicht, teneinde alle misverstand le voorkomen, een op-
heldering te geven. e bestond in tic metlctleeling, .lat lï,,f. r  zich 
vergist bad in de opvatting van art. 20. e bedoeling van du art. is slechts 
uitstel van executie. Voor  tlit uitstel verkrijg t de pachter  gratis gedurende 
lien jaren het gebruik van tien grond, terwijl na de tien jaren het recht 
op schadevergoeding weer  intreedt. 

c heer . Goteling geloofde, dat dc inleider  dc zaken te zwart inziet, 
al is het waar, dat er  nog wijzigingen en verbeteringen in het contract 
zullen moeten aangebracht worden. 

Nadat de inleider  de verschillende sprekers had beantwoord, werd op 
voorstel van den Voorzitter  besloten dc uitkomsten van de besprekingen 
samen te vatten in dc volgende conclusie: 

e Vergadering, gehoord tie voor- en nadeelen verbonden aan het stclse 
van erfpacht, is van oordeel, tlat daartegen vee! bezwaren bestaan, a 
erkent zij  dat er  omstandigheden kunnen zijn, waaronder  dit stelsel, goed 
geregeld, wenschelijk kan wezen, „maar waarschuwt ten sterkste dit stelsel 
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toe te pttten op bouwterreinen en overal, waar  meer  of minder  monumen-
taal bouwen kan en moet worden verwacht." 

Tot nieuwe leden van de g werden gekozen de heeren 1. Gosschalk 
cn A. \ lietstra. e keuze van onderwerpen voor  de prijsvragen werd 
aan de prudentie van het r  tier  Afdeeling overgelaten. 

. 

Vergadering van Viijdag  November

Nadat de notulen gelezen en goedgekeurd, en de heeren X. van Vliet 
en Pierre Annabel Jr. als lid aangenomen waren, werd het woord gegeven 
aan den heer  Jozef Th. J. ( uijpers, die dezen avond eene voordracht hield 
over: e monumenten uit de  eeuw in . 

Spreker  zal behandelen de alnlijkerk te , de k 
en de St.-Servaaskerk, heide te . 

Eerstgenoemde kerk werd gebouwd door  Ailbert vanAntoing,geboren 
in n het begin zijner  loopbaan waa hij  kanunnik en hoofd der 
bisschoppelijke school; daarna werd hij  kloosterling en kreeg in deze 
hoedanigheid in  vergunning tot het stichten van hel klooster, waar- ; 
van bier  sprake is. n  werd niet den bouw een begin gemaakt en weiden 
de grondslagen voor  eene krypta iu n stijl gelegd. n 
en basementen hebben veel overeenkomst met die van de kerk te , 
maar deze zijn minder  uitgewerkt. e volgende bouwperiode was in , 
toen het koor  voltooid en met den opbouw voortgegaan werd. n
llj S werd het middenschip gebouwd, terwijl de vierde bouwperiode in ! 

 plaats vond en de kerk in  gereed kwam. n  werd het j 
priesterkoor  in Gothiachen stijl herbouwd, doch minder  fraai dan vroeger. 
n  werd er  één toren op de kerk gebouwd, ofschoon de grondvorm 

der kerk op tittel torens wijst. Eindelijk werd in  de geheele kerk 
gewit!!, van welke witlaag zij  in  is ontdaan. Nadat de heer  Cuijpers 
e verschillende vormen van kapiteelcn, basementen enz. behandeld heeft, 

zegt hij  dat de krypta van c een der  schoonste van a is. e 
verschillende onderdeden cler  kerk zijn allen symboliek en vooral hel 
cijfer  drie, als heilige , heeft blijkbaar  in de symboliek het 
hoofdaandeel. e kap schijnt vroeger  mei pannen gedekt te zijn geweest, 
terwij l in de krypta nog sporen van beschildering zijn gevonden, alsook 
in de kerk, waar  banden in verschillende kleuren werden aangetroffen i 
 'ver  hel geheel was het gebouw echter  niet rijk gepolychromeerd. Spreker  J 
schetste daarna de moeilijkheden, waarmede hij  bij  de restauratie te 
kampen had; hij  een dergelijk werk kan elke uilgebroken steen leiden 
tol het opsporen der  oude vormen; zelfs de werklieden moeten leeren j 
toezien ot hier  of daar ook oude stukkeu tot de kennis der  oudheid 
kunnen bijdragen. 

Vervolgens werd de l.ieve-Vrouwekerk te t behandeld. e 
is uitwendig merkwaardig door  den hoogen westelijken voorbouw, die 
w el eene vesting gelijkt en ook vermoedelijk gediend heeft om de kerk 
legen overvallen te verdedigen. e vertoont dezelfde motieven als de 
gesloopte k te t'trecbt. Volgens de overleveringen zou hier  vroeger 
ecu heidenscbe tempel gestaan hebben. e stichting der  kerk is niet met 
juistheid bekend, maar zij  is een der  oudste van Nederland. Vóór de 
restauratie verkeerde bet gebouw in slechten toestand : het was opgetrokken 
van zoogenaamde ijzer- en mergelsteen. e toren werd gebouwd iu het 
begin der e eeuw en in de  eeuw werden de kleine vensters door 
groot ere vervangen. n  werd de kerk door  de lransclie soldalen 
zeer  beschadigd; alle kunstschatten, als koorstoelen, schilderstukken, de 
preekstoel enz. werden toen gestolen ; slechts enkele voorwerpen werden 
later  teruggezonden. e klokken weiden toen in munt en geschut ontge-
goten en het gebouw door  het garnizoen ingenomen en aan vernieling 
prijsgegeven. God s bleef er  tot  in gevestigd, in welk jaar  het 
gebouw opnieuw tot kerk werd ingericht. k van dit bouwgewrocht 
ging spreker  alle details in bijzonderheden na en besprak daarna de res-
tauratieplannen, waarbij  hij  wees op het gemak der  archieven, thans door 
bet k aangelegd. 

Wegens bet vergevorderde uur  kon de St.-Servaaskerk te t 
niet liehandeld worden. r  den Voorzitter  werd spreker  de dank der 
vergadering betuigd cn daarbij  de wensen uitgesproken dal de heer  l uvpers 
deze lezing, die door  eene traaie collectie teekeningen en pholographicén 
werd toegelicht, te gelegener  tijd zou vervolgen. 

r  den heer  lailogensis werden daarna eenige monsters geprofileerd 
smeedijzer  enz. ter  bezichtiging gegeven. 

e vraag: ,.Slaat de speculaliebouw in n g op lager  standpunt 
dan in andere groote steden van ons land ? Zoo ja, welke middelen kunnen 
dan aangewend worden om daarin verbetering te brengen?"  — zal in 
eene volgende vergadering een punt van bespreking uitmaken. 

Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededcclen, dat 
de e zich de medewerking van erkende speci-
aliteiten op verschillend gebied verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder het bereik van velen te 
brengen, wordt met 1 Januari a. s. de abonnementsprijs 
gebracht op Vij f galden per  jaar, waarover op 1 Apri l 
en 1 October, telkens voor de helft, per  kwitanti e 
beschikt wordt.-

Voor het buitenland en ë (de landen 
der postunie) bedraagt de abonnementsprijs/6.50 per 
jaar en voor de overige landen ƒ 8.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

Zij , die zich thans op  abonnecren, ont-
vangen de tot 1 Januari a. s. verschijnende nommers gratis. 

 Administratie. 

. 
Aan H. te  tc /!., G. tc 1). cn anderen. Tot 

ons leedwezen kunnen wij  niet voldoen aan uw verzoek 
om uit uw naam , uw lidmaatschap van A. et A . op te 
zeggen. t r  zou wellicht — en terecht —onze 
tusschenkomst in dezen niet laten gelden. Ten overvloede 
vestigen wij  er  uwe aandacht op, dat het bedanken vóór 
1 r  moet geschieden. 

. 
e j  tot exploitatie van het weekblad De 

Opmerker heeft de eer  het volgende onder de aandacht 
der lezers van dit blad te brengen. 

t 1 Januari a. s. houdt De Opmerker op het orgaan 
te zijn van het Genootschap „Architectur a et Amicitia" . 
n verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 
gewijzigd en zal deze luiden: „De Opmerker"'. Bouwkundig
Weekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf! 

geenerlei verandering. 
liet aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad wordt 

verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 
aantal wordt op een minimum van 25 stuks gebracht. 

E E  T E N . 
. n eene algemeene vergadering, g jl. door  hel 

schilderkundig genootschap Pulchri Studio gehouden, werden de heeren 
Apol en s met groote meerderheid van stemmen benoemd tot leden 
voor de commissie der  driejaarlijksche stedelijke tentoonstelling. t is 
een verblijdend feit dat dit genootschap op waardige wijze vertegenwoordigd 
wordt, en dat de samenstelling der  geheele Commissie van dien aard i*. 
dat men zich verzekerd mag houden dat een herhaling der eigendunkelijke 
wijze, waarop de schilderijen bij  eene vroegere gelegenheid beoordeeld eu 
geplaatst werden, lot de onmogelijkheden behoort. 

— n een op Vrijdag j.1. gehouden vergadering van aandeelhouders in 
de e Schouwburg-maatschappij  is besloten tot wijziging der 
statuten in dien zin, dat de d van . thans bestaande uit , leden, 
voortaan zal bestaan uit ten minste  en ten hoogste  leden. 

. n het lokaal voor  verknopingen Achter  St.-l'ieler  is de 
wandbeschildering, afkomstig uit het zoogenaamde Spookhuis en voor-
stellende n Qnichot, in een bosch strijdende tegen een wild zwijn, 
verkocht. t doek, dat ti bij  meter  groot js, werd gekocht door  deu 
heer . J. P. u voor ƒ  en wel voor  Baron van , 
burgemeester  van . 

. n den avoad van  dezer  is, na eene langdurige 
ongesteldheid, op den leeftijd van  jaren overleden de heer . S.Sr. 
f'oronel, die sedert lal van jaren rusteloos werkzaam was, vooral op het 
gebied van hygiene en de verbetering van sociale toestanden, en door 
zijne geschriften zich verdienstelijk heeft gemaakt. 

. r  den heer . u Jr., iu leven conservator  van het 
stedelijk museum, welke betrekking bij  zonder  eenige vergoeding met de 
meeste toewijding heeft waargenomen, is aan de gemeente ten behoeve 
van dat museum,  gelegateerd, waarvan (le rente tot aanvulling der 
verzameling moet strekken. 

— t op een na algemeene stemmen kende de d in zijne zitting 
van jl . 1 tonderdag aan den beer  1'. t ï, l.ancel, hoofdopzichter  der gemeente-
werken alhier, eene gratificatie van /".too toe, voor  de waarneming der 
betrekking van gemeente-architect tijdens de vacature. n lid der  com-
missie van fabrikage meende dat eene som van /  voldoende vvas, 
welke meening echter  door  niemand werd gedeeld. 

. Op de voordracht voor  directeur  der  gemeentereiniging alhier 
zijn door . en W. geplaatst de heeren : 1°. \V. A. Pull, hoofdopzichter 
der gemeentereiniging tc . n , vroeger  werkzaam 
bij  de gemeentereinigiug te , en . G. J. hoek, directeur 
der gemeenlereiniging te . 

 Voor de lietrekking van gemeente-opzichter, op eene jaarwedde 
van ƒ  hebben zich  sollicitanten aangemeld. 

t . 
— j . buf  is met . a. s., de titel verleend van district-

inspecteur  der  spoorwegdiensten aan: O. . J. Viveen, J. S. A. Noorden-
dorp, J. . A. , W. . , J. J. Brand de la , J.J. 

, J. van n Jr., . , . de Jong, B. P. Bilhcimer, 
A. . Witkop en \ G. J. Joost en, thans s op de spoorweg-
diensten. 

— j de j  tot exploitatie van staatsspoorwegen zijn beaoomd, 
met ingang van  dezer: 

tot adjunct-inspecteur  klasse hij  den dienst der  exploitatie, . W. J. 
van Ovérbeak de ; 

tot adjunct-ingenieur  klasse bij  den dienst van weg en werken, de 
heer  P. Joosting ; 
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met ingang van , tot adjunct-
ingenieur  klasse hij  den dienst van weg en 
werken, dc heer  C . 

— n civiel-ingenieur  1'. C . . n 
is voor  den tijd van vier  maanden benoemd tot 
buitengewoon opzichter  bij  de werken van de-

s in . 
— e s van Spanje beeft deu 

heer  C. . F. l'orbelij n llattaerd te , 
conservator  aan het h , benoemd 
tot ridder  in de Orde van i . 

— e d te llreda benoemde in zijne zitting van 
 Nov. tot directeur  der gemeente-reiniging den 

heer  Bendes, nu in gelijke betrekking te Franeker. 
— e heer . , opzichter  voor  den 

kantoordienst bij  de gemeentewerken te , 
vierde Zaterdag  dezer  zijn vijf-en-twintigjari g 
dienstjubilé. r  den opzichter  over  de werken 
en gebouwen der gemeente.den beer . . 
werd de jubilari s in hartelijke taal, ook namens 
allen, die met hem samenwerken, gelukgewenscht 
en hem daarbij  een stoffelijk blijk van belangstel-
ling aangeboden. e heer d ontvingverder 
een vleiend schrijven van . en W. en mocht zich 
ook overigens in veler  belangstelling verheugen 

— Tot opzichter te e is benoemd 
de heer , te . 

— j  de j tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen is lienoemd tol technisch ambte-
naar  klasse hij  den dienst van tractie en 
materieel, aan het ceutraalhureau Utrecht, dc heer 

. , thans teekenaar  bij  dienzelfden dienst. 
— Aan den heer  P. Zevenhuizen Az., opzichter 

bij  de gemeentewerken te , is op 
verzoek, met ingang van r  a. s. eervol 
ontslag wegens lichaamsgebreken verleend, niet 
toekenning van een jaarlijkseh pensioen van ƒ

— Aan de Ambachtsschool te Utrecht is 
benoemd tot leeraar in he! vakteekenen voor 
meubelmakers en schilders, de heer . de Car-
pentier  Wildervanck, te s-Gravenhage. 

VACANT E . 
— Technoloog aan de drinkwaterleiding 

te . Jaarwedde ƒ , maximum 
 Adres vóór . aan burg. en welh. 

— d controleur aan de drink-
waterleiding te . Jaarwedde

m s van het bouwvak en 
de werktuigkunde strekt tot aanbeveling. Adres 
vóór . aan burg. cn weth. 

— Gemeente architect te Winschoten. 
Jaarwedde ƒ  en ƒ  voor  bureaubehoeften. 
Adres den burg. vóór . 

— h'. rvaren opzichter-te eken a ar. 
Adres drukkeri j  van W. Swaan, Arnhem. 

— O n d e r w ij  z e r in het schilderen, 
aan de Ambachtsschool te . Jaarwedde 

 Adres vóór . aan het r  der 
Ambachtsschool. 

— Aankomend teekenaa r. Adres onder 
110.  Algem. adv.-bureau W'. J. van -
straten, 's-l lage. 

— r  aan eene in volle werking 
zijnde machinefabriek. g kapilaal is vereischte. 
Adres lett. B. W. . Adv.-bur. Nijgh eu van 

, . 

T 
N 

Bouwmaterialen, 
G & , 

, s e 14. 
d cement. 

. 
. 

l steen. 
. 

. 
. 

Uie  (balk en staaf . 
T a r i e v en op aanvrage verkrijgbaar. 

h 

eu 

chemisch 

onderzoek 

van 

te . 

Openbare 

G 15  1892, 
des coormiddags ten- 11 uur, 

TE , VAN

n Oost-Zeedijk, 

n n n en Fittings, 
d Looden , d en Geel j «  ^.""' j : ' ." ' , 
n p en . -
n , n -
, n Fittings en , 
, n n , 
n , Lampenglazen, 

n . n , 
Gashaken, t , -
nagels, - en e bouten, 

, Stalen Schoppen, Lijn-
en , Vet- en 7eep, Lood-
wit , , Lampkatoen, -
lappen, , Sponzen, Zeem-
vellen, , , 
Snuit van Vlas, , , 
Smeè-, , en , Geslagen 

n , Gegoten 
, , -
, , Zakken 

en e ; ten 
ditnste de n 
te . 

e voorwaarden liggen, o|» de gewone dtnreu en 
uren, ter  lezing op bet kantoor  der  Gcineeiite-
Gasfabriekeu, Oost-Zeedijk, en zijn voor  den prijs 
vim 25 cents, verkrijgbaar  bij  Wed. P. VA -

i \ Zoov, Boekdrukkers aan deu n 
U(i. ?>'1, alwuar  uok tie gezegelde iuschrijviugsbiljctteu 
tegen betaling vau '221 % eeuts verkrijgbaar  ziju. 

l t en S van 
 ziju voornemens op Utnedag 

den  itrrember t*92, des namiddags te 1 
uur, ten ituudhuiz.e aldaar  aau te bested61: 

t N van eene L 
aan de . 

Bestek , voorwaarden cn teekening liggen op 
de gewone  t.«_.  en uren, ter  kennisneming op de 

 Secretarie eu iu het Si ads-Timmerhuis 
en ziju tevens vuor  ƒ1,— verkrijg-

baar bij  Wed- P. VAN  en ZOON, Boek-
drukkers Hoaituia n°. 73. 

Nadere iuliehtiugeu zijn  bekomen aan gemeld 
'timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Ui, aderdag tien 1  voor-
middags te 11 uren. 

e iuschrijvingshiljctten moeten op deu dag der 
aanbesteding vuur  des namiddags O uur  zijn inge-
leverd iu erue daarvoor  aaugewezeu gesloten bus, 
geplaatst ter  (ieineeute-Seerctaric, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

van bet bouwen eener - n 
 vuor  deu . r  .1. 

P.  te E op mmtmrAng 3 Omr. 
a. s., u. m. ten 2 uur  iu het hotel  „het Hof van 
Cetderland" tc . 

Aanwijzing up dien dag ten 11. . 
u ad 0 eu teckeaiugcu izoover  voor-

radig) ad fi,— verkrijgbaar  bij  den heer  1).
te l-nn, terwijl zij  ter  iuzagc liggen in genoemd 
hotel. 

u geeft 

Architect. 

. A J. , 
N V A N 

S EN 1 
op da n Tentoonstelling te

1883 bekroond met 
N l (hoogste onderscheiding). 

e Tuin en , 

, 
Photozi n co{£r  fiphie 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op zijn 
inrichtin g voor  Pheiellthegraplile. bijzondV 
geschikt voor  de reproductie vuu Plana, Teeke-
ningen enz. van . Architeeten er. Bouwkun 
digen ; op die voor  Phetealncegraphle voorde 
reproductie van Pleten eu taravuree. ook vuu 
Teekeningen voor  Boekwerken enz. tendienstevar. 

. Uitgevers en op zijne ? pe-lnrlcbila g ' 
voor . , allea tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven vnn  wor-
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

Generaal Aftent vnnr  Nederland en 

vau l of van t wordeu siuds O ouder 
garantie geleverd door  deu uitvinder  eu fabrikant 

 Bem$eheld. 

 T. 0. T

B. . - Arnhem. 
 Tam,

 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e wnderachcldliig 1819. 
, , - en , enz. enz. 

S n , « . enz, en» 

. m mm 
 W . . — Oouda. 

Plafonds. 8r>parati«>mnren. VentilAiiekokere. 
Cl_.a._ VCOei E  verharding, rerduurmaming van  en Xandtteen, 
rlUatei l  \ Cmenl.leen Gfpf cuz. 

http://Michicl.sc
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zich richten tot architecten, die werkelijk kunstenaars 
zijn; daarvoor  dient het bekend te worden gemaakt met 
hunne architectuur  en dit kan het best geschieden door 
bevoegde critiek. Bijzondere zorg moet besteed worden 
aan dc opleiding van jonge bouwkundigen. Voor  een 
ander  kunstvak wordt wel degelijk gelet of dc jongen 
aanleg heeft of niet, maar  wil hij  architect worden, dan 
ziet men alleen het practische, niet het ideaal. e 
moeten vooral leeraren in het teekenen medewerken. Op 
exposities maakt de bouwkunst meestal een mager  figuur 
en men kijk t niet naar  dc projecten, want het publiek 
houdt niet van die droge lijnteekeningen; daarom vindt 
spr. het een raadsel dat de ouderen er  de jongeren een 
verwij t van maken tlat zij  te artistiek werken; hierdoor 
toch worden de teekeningen voor  het publiek aantrekke-
lijke r  gemaakt. Spr. zegt ten slotte, slechts in het kort 
verschillende grieven en hetgeen z. i. verbetering kan 
aanbrengen genoemd te hebben; het doel van zijn hekelen 
was gedachtenw isseling uit te lokken. 

 )e Voorzitter  dankt den spreker  voor  zijne pittige 
lezing, waarna een ingewikkelde en zeer  geanimeerde 
discussie volgde, die vooral gevoerd werd over  de critiek 
in dagbladen, den toestand der  teekenaars en opzichters 
en de sociale quaestie. 

c vraagbus bevatte de volgende vragen : 
. Wat is de reden dat vele blauwe Woerdsche 

pannen spoediger  doorregenen en afschilferen dan de 
roode pannen van hetzelfde fabrikaat? 

2". - en voegwerk, door  bouwondernemers ge-
durende de wintermaanden uitgevoerd (z. g. revolutiewerk), 
blijk t tijdens de uitvoering beter  bestand te zijn tegen 
vorst, dan het in denzelfden tij d met zorg en onder 
toezicht gemaakt metsel- en voegwerk. e komt dat? 

3". Wanneer  op een detailteekening de indeeling van 
een trap foutief is aangegeven door  den teekenaar  op 
het bureau en de opzichter  daarnaar heeft laten uitvoeren, 
wie is dan aansprakelijk voor  de daaruit ontstane schade, 
de teekenaar  of de opzichter? 

4". n men met een tonmolen welke te lood staat, 
en als het aan kracht niet ontbreekt, het water  naar 
boven voeren? 

5°. e kan men van beschilderd glas constateeren 
dat de kleuren ingebrand of alleen opgebracht zijn? 

t een woord van dank aan den spreker  en de 
heeren voor  het debat wertl, niets meer  aan de orde 
zijnde, de vergadering door  tien Voorzitter  gesloten. 

(A. et A.) J E . 

Bijgaande schets, geteekend in den vorigen winter, 
geeft een tweetal woonhuizen te zien, ontworpen door 

. P. J. . Cuijpers en gebouwd in de Vondelstraat 
te Amsterdam. 

e beide huizen vormen met nog meerderen van 
dezelfde hand, als het Café Vondel, n 
e. a. een interessante serie in bovengenoemde straat. 

. J. . . 

(A. et A.) 

 EN . 
 eene plaat.) 

e Vereeniging voor - en e 
hield g 14 November eene vergadering in het 
American , waarin, na afloop der  huishoudelijke 
besprekingen, de heer  C. J. Colpa, uit , 
eene voordracht hield over  de photographic, als hulp-
middel voor  architectuur  en terreinopnemingen. 

t (ienootschapslokaal, voor  dit doel aan boven-
genoemde Vereeniging afgestaan, was geheel behangen 
met teekeningen en photographische opnemingen, die 

veel bijdroegen om de practische bruikbaarheid der  photo-
graphic voor  deze metingen aanschouwelijk te maken. 
Spreker  begon met eenige regelen der  perspectief in 
herinnering te brengen, betrekking kunnende hebben op 
het meten van hoogten en breedten. 

Wanneer  dc plaats van oog en tafercel bekend is, 
kan tevens de horizon — d. i. de snijlij n van het 
horizontale vlak, dat door  het oog gaat, met het 
tafereel — en de hoofdverticaal, — d. i. tic snijlij n 
van het loodrechte vlak, dat door  het oog gaat, 
met het tafereel — gevonden worden. n van 
eenig punt in de ruimte, de perspectief — d. i. het 
snijpunt van de oogstraal naar  dit punt gericht, met 
het tafereel — bekend is, kan een driehoek gecon-
strueerd worden met het oog, zijne projectie op het 
tafereel (oogpunt) en de perspectief van genoemd punt, 
tot hoekpunten. e driehoek is gelijkvormi g met den 
grooten driehoek, die het oog, het punt in tie ruimt e 
en zijne projectie op gen. horizontaal vlak tot hoekpunten 
heeft. Thans een ander  standpunt aannemende. kan 
opnieuw de perspectief bepaald worden. e kleine 
driehoek kan ook hier  onmiddellijk worden geconstrueerd, 
terwij l nu ook de grootere, aan den eersten gelijkvormigen 
driehoek, eveneens gevonden is, doordien de afstand 
der twee standpunten trigonometrisch te bepalen is en 
dan de basis dezer  driehoeken daaruit afgeleid kan 
worden  let photographietoestel gebruikende, dat speciaal 
daartoe ingericht is en waarop o. m. een nonius voor-
komt en kruislijnen , ter  plaatse van den horizon en hoofd-
verticaal, kunnen zoovele punten van het terrein — in het 
bijzonder  bergachtig terrein, waartoe deze opnemingen 
zich voornamelijk leenen — als wenschelijk geacht, in 
be,cld worden gebracht, hierbij  rekening houdende met 
den beperkten gezichtshoek, waardoor  voor  de geheele 
horizonbreedte minstens zes opnemingen noodig zijn. 

Op de plaat zal een negatief beeld ontstaan , waarop 
die punten kunnen aangestipt worden. waarvan men de-
juiste hoogte en plaats wil bepalen. Op 'n tweede photo, 
van een andere plaats genomen, moeten nauwkeurig de 
identische punten worden opgespoord. 

j  bergachtig terrein kunnen rotsblokken, holen, 
kleurschakeering van den grond, sneeuw, als identische 
punten dienst doen. Vóór het verlaten van tie eerste 
standplaats, moet daar  een piket geplaatst worden, 
welke eveneens op de tweede photo zal afgebeeld worden. 

Zoo noodig van een derde standpunt hetzelfde her-
halend, hetgeen als controle wenschelijk is, hierbij  de 
onderlinge afstanden dezer  standpunten trigonometrisch 
vaststellend, zal, na ontwikkeling der  afbeeldingen, 
de geheele terreingesteldheid nauwkeurig geconstrueerd 
kunnen worden. 

t verschil in hoogte tusschen de verschillende-
standpunten, kan afgeleid worden uit tic verschillen 
tusschen den horizon en de identische punten daar-
boven of daaronder. 

Eenig punt, dat boven het horizontale vlak gelegen 
is, zal op de negatief beneden den horizon voorkomen 
en zoo omgekeerd. Eveneens zal eenig punt, rechts var» 
de hoofdverticaal gelegen, op de negatief ter  linkerzijd e 
zich voordoen. Ook is het beeld thans achter  het ob-
jectief, daar  de stralen, door  de lens gaande, eerst 
daaruit komende, op de gevoelige plaat het beeld te 
voorschijn brengen. t is duidelijk dat deze negatieve 
gegevens tot positieve kunnen omgesteld worden door 
l u . de plaat op de plaats van het denkbeeldige tafereel 
te denken, welke plaats evenveel vóór het objectief 
moet zijn als de afstand bedraagt van de plaat daar-
achter; 2n. door  een spiegelbeeld van het negatief te 
maken. 

e loodlijnen, van uit de identische punten op den 

A . 
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horizon getrokken; de afstanden dezer  projecties ter  | 
linker - of rechterzijde van dc hoofdverticaal. dc afstand 
van objectief tot plaat (distantie bij  perspectief), benevens 
de onderlinge afstand der  verschillende standpunten en 
de standhoeken der  loodrechte vlakken, die door  deze 
punter) kunnen gedacht worden en door  het objectief 
met hoofdverticaal, zijn voldoende gegevens om de 
geheele terreingesteldheid in teekening te kunnen brengen. 

e photographieën van het dal van het llarzgebergte — 
ter  vergadering aanwezig — maakten deze behandeling 
duidelijk . 

e heer  Colpa deelde mede. dat in Oostenrijk, doch 
voornamelijk in , uitnemende resultaten met deze-
wijze van berg- en kustopneming verkregen zijn, zoo 
zelfs, dat zij  thans in , de heerschende meetmethode 
geworden is. 

e meest geaccidenteerde kustlijnen met gebergten etc. 
worden met behulp van instantanées van uit een schip 
in teekening gebracht. e onderlinge afstand der  stand-
punten hierbij  moetende vervallen, moet de plaats der 
identische punten op de kust zelve opgenomen worden. 

Belangrijke diensten bewijst de photogrammetric bij 
het opmeten van gebouwen. 

t is van algemeene bekendheid dat van een perspec-
tief-teekening naar  projectievische gegevens, omgekeerd 
de projectie kan teruggevonden worden van dat gedeelte, 
waarvan de perspectief eene voorstelling geeft, wanneer 
een der  afstanden bekend is van eenig punt van het 
in perspectief gebrachte voorwerp tot het tafereel. 
Evenzoo kan de projectie van een gebouw gevonden 
worden naar  zijn photographie. 

Zij  1 zie figuur ) gegeven de photographische afbeelding 
van een gebouw, met de horizon cn hoofdverticaal. 

r  verlenging der  verdwijnende lijnen, vindt men de ver-
dwijnpunten Y en V ; het oog O < het objectief) is derhalve 
de snijding van den halfcirkel V O V' en de hoofdverticaal. 

e lijnen Y (> en Y () geven de richtin g aan van cd, ca 
en di\ lib en alle lijnen daaraan evenwijdig. Trekt men 
nu van uit t) lijnen door  c d c en /'  , zoo stellen deze 
de projecties van de lichtstralen, van uit O naar  de 
hoek-voctpuntcn van het gebouw. Zij  de afstand A tot 
het tafereel bekend (bij  het doen der  opneming, noteert 
men den afstand van A tot de plaats van het objectief), 
dan behoeft men slechts van uit A lijnen te trekken 
evenwijdig aan dc richtin g OV enOV om de snijpunten 
C en B te vinden en zoo voortgaande uit C naar ) cn 
van  naar  E . om aldus de juiste gedeeltelijke platte-
grond op aangenomen schaal te verkrijgen. 

Ter voltooiing dezer  geometrische teekening, dienen 
andere photo's uit andere standpunten, die het gebouw 
van alle zijden doen zien. e onderlinge plaats dezer 
standpunten moet eveneens opgenomen worden en door 
driehoeksmeting vastgesteld. Voor  de hoogte-afmetingen 
is een eenvoudig figuur  voldoende. n denke zich een 
loodrecht vlak door  O, a en A ' zoo is (zie fig. 2) O 
het oog. 11 het snijpunt met den horizon en A ' de 
plaats van een der  verticale lijnen van het gebouw. 

r  a en A loodlijnen trekkende, zullen deze de 
doorsneden met het tafereel en de verticaal cl/> bevatten. 
Boven a zet men nu a'p en beneden a' de afstand a a 
van  uit. c lijnen van uit O door  / (fig. 2) en 
a getrokken, zullen nu de stralen voorstellen die het 
oog of objectief verbinden met de punten A en 1' van 
het gebouw. e snijding dezer  stralen met de loodlijn 
A P geeft derhalve de hoogte van het gebouw .aan. 

, vensters, cirkelvormige uitbouwen, etc. zijn 
in beginsel op deze wijze tot projectie terug te brengen. 
Noodig is het daarbij  de photographieën zoodanig te 
nemen, dat zooveel mogelijk vallende lijnen verkregen 
worden. 

n heer  Colpa, die geruimen tij d uitgeweid had over 
het eerste gedeelte zijner  voordracht, waarin hij  de terrein-
opmeting behandelde, bleef slechts weinig tij d over  om 
breedvoerig het opmeten van gebouwen langs photo-
graphischen weg te bespreken. 

Toch vond spreker  nog gelegenheid om tien aanwezigen 
in kennis te stellen met de resultaten van den arbeid 
van dr. r  op dit gebied , die verscheidene zeer 
goed geslaagde proefnemingen met gebouwen gedaan heeft. 

e opmetingen van de kathedraal te , bestaande 
uit plannen en verschillende opstanden, geheei met behulp 
der photographie, «aren als zoodanig zeer  opmerkens-
waardig. 

Spreker  maakte de vergadering opmerkzaam op het 
bestaan van een instrument, waarmede niet alleen een 
gebouw naar  zijne teekeningen kon in perspectief ge-
bracht worden, maar  dat ook omgekeerd de projectie 
weder  opteekende naar  de verkregen perspectief. Van 
dit werktuig, door r  uitgevonden cn naar  hem 
de e perspectograaf genoemd, bevonden zich 
eveneens enkele afbeeldingen (*). 

e vergadering, waaronder  slechts weinige bouw-
kundigen aanwezig waren (te bejammeren was het, dat 
niet aan alle leden van „Architectur a et Amicitia "  introduc-
ties waren verschaft, een verzuim dat, naar  wij  hopen, bij 
een volgende gelegenheid, door  het meer  toegankelijk 
maken zulker  belangrijke voordrachten, zal vermeden 
worden) eindigde met een welgemeend applaus voor  de 
interessante v -dracht des heeren Colpa. 

Naar  ik vernam, worden ook hiertelande proefnemin-
gen gedaan , waaromtrent echter  nog weinig bekend is. 

e hooge prij s van het pholographisch toestel met 
benoodigdheden zal voorloopig nog een beletsel zijn tot 
het doen van proefnemingen van particulier e zijde. Te 
hopen is. het dat spoedig goedkoopere (thans bedragen 
de kosten ongeveer  / 400 a / 500) toestellen inden handel 
komen, daar  deze methode van opmeten zich bijzonder 
leenen zou tot het maken van studies op reis voor 
architecten. 

\ Y . T CZ . 

N YA  \'()O
 EN . 

Aan hen die het theoretisch onderwijs -eau de 
candidaten op sich hebben genomen. 

e dagen geleden werd eene vergadering gehouden 
door  hen, die onderwijs geven met liet oog op het in het 
volgende jaar  af te nemen ambachtsexamen. e ver-
gadering werd gehouden te m en door  den heer 

. A . von Sailer  geleid. l was zoo mogelijk te 
geraken tot eenheid in het onderwijs, dat hier  en daar 
wordt gegeven, in de tweede plaats om nader  te be-
spreken w at de meest gewenschte leerstof is, die men 
behandelen zal. k bleek, dat eene bespreking 
gewenscht was; al was men het in hoofdzaken eens, 
in de onderdeden bestond verschil van gevoelen on-
derling en ook verschil in opvatting van de eischen 
door  de deskundigen gesteld. Besloten werd o. m. dat 
de vergadering zich zal wenden tot de Commissie 
benoemd door de Xederlandsclie  tot bevor-
dering der Nijverheid cn dc vereeniging Arti  et
te 's-Gravenhage, om te trachten eene wijziging te 
verkrijgen in dc wijze waarop de proeven van bekwaam-
heid zullen worden afgenomen; ook besloot men te 

(*) n ccn  voor 7tekenende rwijzers van  door 
schrijver  dezes eene beschrijving van !it instrument gegeven niet eenige 
af , ter  verduidelijkin g r werking. 

t schijnbaar  eenvoudige, doch inderdaad, door  liet telkens verschuiven, 
ingewikkeld werktuig, doet het gewone ..in perspectief zetten"  raadzamer 
zijn dan deze



400 . 3 r  1892 

traeliten een uitgewerkt n in overleg met de-
centrale commissie en de deskundigen op te maken. 

n r  tusschen s en Nieuwjaar  zal 
een tweede vergadering gehouden worden en dient dit 
bericht ook en vooral om allen, die onderwijs geven 
aan ambachtslieden, die aan 't examen zullen deelnemen, 
uit te noodigen hunne namen den tweeden ondergetee-
kende op te geven, die hun dan, als dag en uur  zijn 
vastgesteld, eene uitnoodiging voor  die vergadering zal 
doen toekomen. 

 commissie voor tic voorloopige werkzaamheden, 
E. A . vox  , Voorzitter . 
C . W. , Secretaris. 

1 [aarlem
,  - ° N"™" b <-' 1'  '"«>'
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(Vergadering van 26 November
c bijeenkomst was tamelijk druk bezocht. e Voorzitter  deelde mede 

dat de nieuwgekozen bestuursleden N. \V. l.it en . van de Wint de 
Junction van -Secretaris en s zouden waarnemen. Wegens 
het bedanken van de heeren . Swittcrs en  >. Edzards als leden der 
commissie voor  materialenkennis, werden in hunne plaats gekozen de 
heeren \ . de r  en . J. 1.. Walker. 

 kreeg de heer  J. van Gent het woord. j  leverde eene belangrijke 
geschiedkundige bijdrage over  de A-kerk en toren te Groningen tot het 
jaar n dit jaar  werd de tegenwoordige toren gebouwd en daarover 
was reeds iets medegedeeld in een vorige bijeenkomst. e ouds'e oorkonde, 
op de stichting dezer  kerk betrekking hebbende) dateert van t 
is een brief van Otto  , bisschop van Utrecht, aan het bestuur  van 
Groningen. e houdt in de bevestiging vaneen verlof tot stichting eener 
kapel  gegeven door  zijn voorganger, Otto . e eerste helft der dertiende 
eeuw is dus de tijd , waarin niet den bouw begonnen werd. Eerst eene 
kapel ter  eere van St.-Nicolaas, later  gewijd aan de . , werd de 
keik ten slotte A-kerk genoemd, naar  den dichtbij  gelegen A-siroom. 
n  werd de hooge dwarsbeuk gebouwd op gelijke hoogte van het 

koor, zooals wij  het thans nog aanschouwen. n  werd de toren van 
een gioote klok voorzien, en omstreeks dienselfden tijd van ten klokken-
spel en uurwerk; de kerk beat toen ook een orgel. n O hadden 
belangrijke herstellingen plaats, gedeeltelijk met behulp van afbraak tier 
oude St.-Walburgskerk. u  sloeg de bliksem des nachts in den 

' en ook in den A-toren. e brand in den eersten werd gehluscht 
door  aanwending van melk en natte koehuiden. e A-toren, ontoeganke-
lijk wegen-, le nauwe trapgaten en het smeltende metaal der  klokken, 
Werd met hel dak der  kerk en het nieuwe orgel een prooi der vlammen. 
n  het jaar  na het beleg der , werd de herbouw 
aangenomen en uitgevoerd door  Abram de Cock. n  werd het werk 
Opgenomen en /o.» slecht bevonden, dat de Sladsregeering A. de Cock 
op de Poelepoort gevangen zette en het werk op zijne kosten üet ver-
beteren. n  kwam het fraaie raadsgestoelte gereed, dat nu nog de 
kerk versiert en in 1G117 weidde kerk met een nieuw orgel voorzien door 
den orgelmaker  Arp Snitger  van , welk orgel volgens rekening 
f  kostte. t de bouw van den toren zeer  onsolide was, bleek 
in  toen hij  op een Zondag, na de godsdienstoefening, bij  stil 
weder  instortte. Twee meisjes kwamen daarbij  om het leven. t is de 
korte inhoud van spiekers interessante mededeelingen. 

a kreeg de heer  P. van de Wint het woord ter  beantwoording 
der vraag: „Wat is een baardvoeg, wat is een gesneden voeg en hoedanig 
is hare behandeling. Zijn er  nog andere soorten van voegen?" e 
Commissie was eenparig van oordeel, dat dergelijke vragen niet in de 
vragenbus behoorden gevonden le worden, leder  lid dezer  Vereeniging 
zou. als bouwkundige, ten minste wel welen wat bovengenoemde voegen 
waren en hoe ze behandeld werden, /ij  gaf echter  toch nog een korte 
omschrijving ervan en noemde als endere voegen nog: de gedagde , de 
gebombeerde en verzonken voeg. Sommigen tier  aanwezigen hadden deze 
vraag liever  wat uitvoeriger  behandeld gezien* 

e heer  G. G. a sprak namens de commissie voor  bouwkundige 
rechtskennis (.ver  de vraag: s een aannemer eener  fabriek verplicht bet 
onderhoud gedurende deu onderhoudstermijn voor  zijne rekening te nemen , 
indien de eigenaar  haar  in werking stelt, ook al is dit onderhoud in het 
bestek bepaald? s er  nok een wetsartikel, dat hierin voorziet ?"  Volgens 
het gevoelen der  Commissie bleek de bed"jl.'n g van den vrager  niet recht 
duidelijk . Zooals de vraag daar  stond, zou zij  geen oogenblik aarzelen, 
haar  in bevestigenden zin te beantwoorden, juist omdat het onderhond in 
het bestek bepaald is. Verschillende heeren waagden nog eene gissing naar 
de bedoeling des vragers, waarop de Voorzitter  dezen, mocht hij  aanwezig 
zijn, in overweging gaf een nieuwe, duidelijker  vraag in de bus te doen. 

1 te Commissie voor  materialenkennis had nog een vraag van zeer  vroegen 
datum te be.uit boorden , namelijk over  dc waterverf van G. . lïoks en Cie. 
te Amsterdam. Eindelijk was zij  me', het onderzoek en het toepassen van 
tic tweede gezonden proef gereedgekomen en dc heer  F. h Wiardi 
deelde thans den uitslag daarvan mede. t tweede gratis toegezonden 
monster  had hij  aangebracht op een muur, zoowel hoog als laag bij  den 
grond. e bereiding was gedaan geheel volgens voorschrift, behalve dat 
de emmissjv gemeeld \.;v\ Fe; mengsel niet te dik te moeten nemen, 
daar  bij  ondervinding steeds blijkt , dat door  ongelijk opdrogen van hoven-
en onderlaag dik opgestreken verf afbladdert en berst. e waterverf bleek 

een goed weerstandsvermogen  spoelen
 het weinig of niets af  sprak de Commissie hare bevreemding 

uit, dat du door  den heer  lïoks gezonden monster  een grijze portland-
cementkleur  vertoonde, welke kleur  geheel niet op tic staalkaart voorkomt. 

t eerste monster, dat slecht voldeed, was daarentegen wit. Over  dit 
rapport werd nog eenigen tijd gediscussieerd, waarop de vergadering -ie 
volgende conclusie nam: e door  den heer  lïoks gezonden kleurstoften 
hebben verschillende resultaten opgeleverd. Alleen dan is eene afdoen e 
beoordeeling mogelijk, wanneer  aiie kleuren, die op de staalkaart
komen . zijn onderzocht." 

n dc hierop gehouden pauze werden met zeer  veel belangstelling 1 -
zichtigd plan en teekeningen van het t te Averee-:, 
ingezonden door  den lieer  N. , en eenige platen uit e

Na dc pauze had er  nog eene bespreking plaats over  wenschelijkhcid 
en mogelijkheid van een eigen lokaal voor  Vereeniging. e tegen-
woordige toestand veroorzaakt veel ongerief. Aan alle bezwaren, wat lees-
cirkel, bibliotheek, vergaderingen betreft, zou door  een eigen
tegemoetgekomen worden. Eene voorloopige Commissie, bestaande uit de 
bestuursleden N. , . , J. 1'. llazeu en een
te benoemen gewone leden, zal een voorloopig onderzoek uver  deze zaak 
instellen en later  verslag van hare bevinding uitbrengen. 

a werd de vergadering gesloten. 

G T EN " 
TE . 

Vergadering van  November
n deze bijeenkomst hield dc heer  C. B. Posthumus , architect 

te Amsterdam, eene rede over  geschiedenis der  kerkgebouwen van
e gemeente te Amsterdam en werden verschillende dezer 

kerken zoowel uit een technisch en artistiek, als uit een geschiedkundig 
oogpunt behandeld , en meer  speciaal de Nieuwe kerk aldaar, waar  juist 
eene gedeeltelijke restauratie van een der  gevels ten einde gebracht was. 

j  genoemde restauratie zijn de welgeslaagde Francois n wederom 
tot hun recht gekomen. 

Spreker  vond gelegenheid hierbij  ook te wijzen op de restauratie van 
het groote kerkvenster, dat slechts ten deele bestond en hier  en
verminkt wa>. Volgens cene schets, gemaakt door  den heer  A. le Comte, 
leeraar  aan de Polytechnische School te , is dit zeer  moeilijke werk 
ter  uitvoering opgedragen aan den heer  J. - Schouten te , die, :et-
vergadering aanwezig, in tic*  pauze de modellen, benevens ecnïge der 
origineele gedeelten, gerestaureerd, kunstmatig verlicht deed aanschouwen. 

n bewonderde hierin zoowel de kunstvaardige compositie als de getrouwe 
nabootsing der  bestaande kleuren. 

c bespreking der  verschillende kerken werd door  den heer  Posthumus 
s door  eene Collectie fraaie oude gravures en teekeningen verduidelijkt , 

waaronder  cene correcte voorstelling van den bestaanden toestand
Nieuwe kerk te Amsterdam vóór de restauratie. 

Een woord van warmen dank werd spreker  namens de vergadering dooi-
den Voorzitter  gebracht voor  de zoowel boeiende als interessante voordracht, 
getuige het daverend applaus bij  het verlaten van hel spreekgestoelte. 

Tevens werd de heer  Schouten bedankt voor  het bezichtigen zijner 
zeer  schoone glasschilderingen en velschillende andere werkstukken 
zijner  fabriek. 

Nadat door  den Voorzitter  gewezen was op een geëxposeerd gesmeed-
ijzeren hekwerk, een kunststuk, zoowel van compositie als van uitvoering, 
vervaardigd door  dc heeren Braat en Zonen te , werd de vergadering 
gesloten. 

J TOT G . 
G N EN . 

Vergade,ing van  November
e  vergadering, die door  leden  enkele geïntroduceerden 

bezocht was, werd voorafgegaan door  cene kunstbeschouwing, bestaande 
uit de antwoorden op de prijsvragen, door  de j  in
benevens uit de bekroonde antwoorden voor  de eereprijsvraag, in
uitgeschreven. Voorts werd tie aandacht geschonken aan tie inzending van 

 heeren i lluinck en Alex. e te , bestaande
glazen steenen en verschillende glassoorten ten dienste van het bouwvak. 

 heer  >. Veilbrief alhier, die als vertegenwoordiger  voor  genoemde 
 het een en ander  had tentoongesteld, gaf eenige mededeelingen 

omtrent dit betrekkelijk nieuwe materiaal ten beste, waaruil o. a. bleek, 
dat  z.g. Falconnier  voortreffelijk e isolators zijn; doordat ze-
als gewone tlesschen zijn geblazen, sluiten ze de warmte, dc koude en 
het geluid geheel af. Spreker  gat uit het prospectus van dc tinna de 
toepassing der  steenen aan, waaruit bleek, dat men in alles getrouw de 
voorschriften van den fabrikant moet opvolgen om teleurstelling te voor-
komen. Nadat de heer  Veilbrief dc aanwezigen overtuigd had, dat het licht 
volkomen doordringt zonder  dat het mogelijk is er  doorheen te zien, 
geide hij  dat deze glassteenen zeer  geschikt zijn voor  stegen, doorgangen, 
tuintjes  daar, waar  men geen lichlkozijnen mag of kan aanbrengen. 

p verkreeg  heer e Vries (lirma e Vries en Stevens tc ) 
het woord,  tic ingezonden collectie watcrtilters nader  toe te lichten. 

 het bijzonder  trok de bekende cn door  Prof. Van Overbade dc r 
aanbevolen < bumbcrland-liller  de aandacht. 

 Secretaris, dc heer  Van Achterberg, eenige leien en glazen 
naamplaten had laten circuleeren en de leden wees  een monster 
mergelsteen, dat in g veel toepassing vindt, deelde dc Voorzitter 
mede, tlat een brief was ingekomen van de smeden-verceniging ..Een-

 te , welke de medewerking van de Afdeeling inroept 
om te trachten verbetering te brengen in de positie der  werkbazen, 
door  zooveel mogelijk bij  aanbestedingen elk vak afzonderlijk aan te 
besteden, ten einde zij  daardoor  zekerheid te hebben, dat hun ook de 
aannemingsommen worden uitbetaald. 
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e vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  alhier  had, naar  aanleiding 
van het verzoek der  smidsbazen vereeniging ook een schrijven aan de 
Afdeeling gericht, waarin de heeren . J. Cohen en P. de Wilde aange-
wezen werden om deze zaak in de Afdeeling tc bespreken. Op voorstel 
van het Bestuur  werden de heeren W. C. r  en Jz, van der p 
uitgenoodigd  heeren van „Bouwkunst en Vriendschap"  in de 
volgende vergadering advies over  het vraagstuk uil te brengen. p 
volgde de afdoening van eenige huishoudelijke zaken, waarna de lieer 

 N- , uit Amsterdam, het woortl verkreeg om zijne bijdrage: 
het beproeven van bouwmaterialen ten beste te geven. 

Na een inleidend woord, waarbij  spreker  «». a. wees op het groote 
belang der  zaak en de uitgebreidheid van het onderwerp, zeide hij  , dat 
het beproeven van materialen kan geschieden langs meehanischen cu 
langs cliemischen weg, doch dat liet zóó moet worden ingericht, dat voor 
alles een goed en degelijk antwoord moei gegeven worden op de vragen 
van de mannen der  practijk . 

t 't oog op liet omvangrijke van hel onderwerp, wenschte de heer 
g zijne mededeelingen saam te vatten in vijf afdeclingen, als: i*. hout, 

 werf,  metalen in hoofdzaak ijzer',  de bindmiddelen en  de 
metselsteeuen. 

Zeer  kort was spreker  in zijne mededeelingen omtrent het keuren van 
hout. t toch kan beter  aan tie practici overgelaten worden, daar  men 
over  't algemeen meer  naar  de uiterlijk e kenteekenen moet oordeelen, 
Wil men het echter  na de een of andere kuiistl>cwei king ter  keuring 
aanbieden, dan zal men wetenschappelijk te werk moeten gaan en dus 
tie chemie te hulp moeten roepen. Zoo is het ook met het onderzoek der 
verfstoffen; meestal geschiedt dat chemisch; een enkele maal wordt het 
dekvermogen gevraagd, maar  dit is alleen door  een verfproef uit te maken. 

n het breede werden vervolgens de hierboven genoemde punten besproken, 
die, hoe belangrijk ook, niet van zulk een aard zijn, dat uw verslaggever 
daarbij  lang behoeft stil te staan. Veel toch was uit de verschillende 
vakbladen en eigen toepassing bekend. t neemt echter  niet weg, tlat 
de verschillende mededeelingen groote belangstelling wekten; de vele ter 
bezichtiging gestelde werktuigen enz., zeer  duidelijk toegelicht en uiteen 
gezet door  den begaafden spieker, deden zien boevee! moeite de heeren 

g en Bienfait zich getroosten en hoe nuttig hun degelijk proef-
station voor  bouwmaterialen werkt. < iaarne stemmen wij  dan ook in 
niet tien wensch van den Voorzitter, dat velen mogen medewerken 0111 
deze hoogst nuttige inrichting te steunen; door  haar  toch zijn wij 
verzekerd goede bouwmaterialen te bezigen. 

Vele aanwezigen deden den heer g vragen, die allen op dc 
meest bevredigende wijze werden beantwoord, 

A E  NO : . 
Vergadering van  November

e Voorzitter  opent de vergadering en doet, na lezing en goedkeuring 
der notulen, mededeeling van eenige ingekomen stukken. 

1 'p voorstel van het Bestuur  wordt besloten als onderwerp voor  tie 
volgende prijsvraag te kiezen: „ontwerp van een s voo) eene 
plattelandsgemeente van  a inwoners."  Aan deze prijsvraag kunnen 
mededingen alle bouwkundigen, wonende in de provincie Friesland{ dc 

n ontwerpen zullen worden beoordeeld door  eene jury, bestaande 
uit drie leden van de afd. . 

e Voorzitter  deelt mede dal dc spreker  voor  dezen avond kennis 
heeft gegeven niet met zijn lezing gereetl te zijn ; 0111 deze reden zal de 
Voorzitter  thans eene spreekbeurt vervullen en een en ander  mededeclen 
over  lijkverbrandin g eu de inrichting van lijkovens. Na een inleidend 
woord geeft dc spieker, beginnende met de Babyloniers en Assyriers, 
een overzicht van dc geschiedenis der  lijkbezorging'van bijna alle volken 
en doet daarbij  uitkomen dal tic lijkverbrandin g bij  velen gebruikelijk 
was; met de invoering van het Christendom werd het verbranden van 
lijken verboden, doch na de Fransche revolutie weder  aanlwvoicn; sedert 
zijn op verschillende plaatsen van Europa vereenigingen opgericht om 
deze wijze van lijkbezorging te bevorderen. 

Na eene korte pauze geeft spreker, toegelicht door  eenige duidelijke 
teekeningen, een overzicht van de systemen van ovens. die elkander 
wegens de toenemende vei beteringen, vooral ten opzichte van het 
verbrandingsproces en om aan de gevoelens van piëteit jegens de afge-
storvenen te voldoen, hebben opgevolgd. 

Onder  de beste ovens worden die van Siemens gerekend, waarin de 
verbranding geschiedt door  heete lucht, evenals bij  het crematorium te 
Zurich, systeem Bourry, dat ook te m is aangenomen. Van 
deze crematoria werden tie bouw en inrichting op uitvoerige wijze ver-
klaard, waarna tie spreker  zijne belangrijke voordracht, die met tie 
meeste aandacht went gevolgd, eindigde. 

Namens de vergadering werd den Voorzitter  door  den heer m 
dankgezegd. 

Nadat de Voorzitter  hel nieuwe lid, tien heer , had welkom 
geheeten, werd de vergadering, onder  dankzegging aan de leden voorde 
(rouwe opkomst, gesloten. 

E . 
. e arbeidsraad voor  de bouwvakken, bestaande uit 

de heeren: . . \an , voorzitter; A. Stigter; . Stoffels, secretaris; 
F'. Ehnle, penningmeester; O, . Altewischer; A. ; J. F'. 
k x ; W. A. ; W. B. van ; J. J. van Nieukerken; 

J. . Pfeiffer; A. C Purdekooper; . Thierry Pz. en W. Wissink, 
heeft de volgende circulaire verspreid : 

t is l>ekentl , dal in i van het vorig jaar  hierteistede een ge-
combineerde vergadering werd gehouden van architecten, patroons en werk-
lieden, waar  o. m. de noodzakelijkheid werd betoogd en erkend, tlat hel 
loon der  werklieden moest worden verhoogd en dit al dadelijk als vol loon 
voor  een timmerman moest worden gesteld op  cents per  uur  en voor 

de overige bouwvakken geregeld  verhouding naar  het bestaande gebruik, 
terwij l tegelijk als beginsel werd aangenomen, dat stukwerk in het belang 
van werklieden en patroons kon worden toegepast, mits de tarieven van 
het stukwerk rekening hielden met den aangenomen looiistandaard. 

e vergadering was van  dat een verhooging van de loonen, 
nu ze noodzakelijk bleek te zijn, evengoed kon worden toegepast eu door-
gevoerd als de verhooging van den prijs der  materialen, die, trots den 
druk r  concurrentie, toch herhaalde malen door  de tijdsomstandigheden 
werd voorgeschreven. 

Al kan nu met erkentelijkheid worden getuigd dal door  verschillende 
patroons hieraan werd voldaan en vele architecten daartoe krachtig
werkten, toch bewijzen nog zoovele klachten van patroons en werklieden 
beiden, dat nog lang niet algemeen tot die verhooging is overgegaan. 

e werklieden klagen voortdurend over  patroons, tlie minder  betalen, 
en de patroons, die wel tot tien gewenschten maatregel zijn overgegaan, 
klagen over  ongelijke concurrentie bij  aanbestedingen en over  seheeve 
verhouding ten aanzien van hun klanten. 

t dient hier  ook nog opgemerkt te worden, dat sommige welwillende 
patroons, die  cents niet als normaal loon invoeren, door  hel geven 
van overuren of door  het betalen van schafttijden, waarin niet gewerkt 
wordt, een betrekkelijk ruim loon uitbetalen — toch is die toestand onzuiver 
en houdt betere regeling tegen. 

e zijn wij  zoo vrij , u beleefd in overweging te geven, nu 
tot dezen door  ons allen gewenschten maatregel over  te gaan in het belang 
van alle werklieden en tot regeling van den toestand, wat voor  ieder  uwer 
in het bestuur  van zijn zaken toch ook wenschelijk te achten is."' 

— r  het bestuur  der  Vereeniging voor  burgerlijk e ingenieurs is een 
adres gezonden aan den r  van Binnenl. Zaken, waarin op het 
oprichten van een wetenschappelijk proefstation voor  bouwmaterialen van 

, te t te vestigen, wordt aangedrongen. 
. u de op Woensdag gehouden buitengewone algemeene 

vergadering van aandeelhouders tier j  lot Exploitatie van Staats-
spoorwegen, ter  behandeling van het voorstel tot aankoop van den spoor-
weg Tilburg- Nijmegen, werd, zonder  discussie, dr  directeur-generaal 
gemachtigd tot hel aangaan van de desbetreffende overeenkomst niet den 
Staat. 

— 1 kinderdagavond werd door  tien architect . <iosschalk in
openbare vergadering ties ies iging Amsterdam over  den toestand 
der arljcidcrswoningen hierterstede gesproken. e toestand is volgen-
spieker  voor  een groot deel slecht, zeer  slecht en een schandvlek voor 

; de Amsterdamsche samenleving. Wel zijn er  door  verschillende bijzondere 
vereenigingen  arbeiderswoningen gesticht , waarvan een deel niet 
geldelijkeii steun tier  gemeente, maar  het is op verre na geen cijfer  overeen-
komstig met de behoefte. Naar  matige schatting zijn er  buis-
 gezinnen, waarvan de hoofden een inkomen hebben van minder  dan
 sjaars, en daarvan zijn er  minstens  gezinnen, te zamen bestaande 

J uit  personen , op tie slechtste wijze en samengepakt gehuisvest. 
! Trouwens om een tlauw denkbeeld te hebben van dien onhoudbaren 
 toestand , had hij  slechts te herinneren aan hel beruchte ..kelderrapporl'' . 
indertij d door  tie gezondheidscommissie uitgebracht. 

l  sinds dien een groot aantal kelderwoningen werd algekeu rd, 
kan men aannemen , dat thans nog  kelders door  zielen 
bewoond worden. 

Niettemin wilde spreker  tie beste dier  woningen doen opknappen 
om ze beschikbaar  te stellen voor  dat vlottend deel tier  bevolking, waar-
van men niet weet hoe het aan den kost komt. 

Na kortelijk in herinnering gebracht te hebben de verschillende pogingen, 
in de laatste  jaren, zoowel op wetgevend gebied als door  het particu-
lier  initiatief, gedaan om den bouw van arbeiderswoningen te bevorderen, 
cn na met waardeering gesproken te hebben over  dc Amsterdamsche 
bouwverordening, welke veel voorziening zou brengen indien zij  beter 
gehandhaafd werd , schetste hij  aan de bami van dc op dit gebied zoo 
verdienstelijke a , hoe het  hier  cn daar  in de Stad uitziet. 

e vraag, wat er  ter  verbetering gedaan kan worden door  het n 
wat  tie Gemeente, gaf spreker  aanleiding tc wijzen  verschillende 
rapporten, hiertelande over  het onderwerp samengsteld en op hetgeen ei-
te then aanzien in tie wetgeving iu andere landen is geregeld. 

n Nederland is /.. i. alleerst behoefte aan ecu uitgebreid en grondig 
onderzoek, zoowel ten plattelande als in tic steden, maar geen onderzoek 
0 grand ovehestre, erop uit tic menschen tot klagen aan te sporen, gelijk 
e enquête. n de steden minder, maar  ten plattelande is een regeerings-

enquètc wenschelijk. 
Verder  wilde hij  op 't voetspoor  vau wijlen Wintgensgezondheidsraden 

doen in het leven roepen. d op tlil gebied keurt hij  af; alleen 
e  hand van tien wetgever  en der wet kan heil stichten. 
1 t stichten van goede arbeiderswoningen wilde spieker  maken 

tot eene zaak, niet van phüantropie. maar  tot eene zekere geldbelegging. 
1 le spaarbanken konden naar  het voorbeeld van Engelanti ook hier 
diensten bewijzen . door  dc ingelegde kapitalen dienstbaar  te maken 
aan den woninglxmw. t ingenomenheid meemle hij  erop te mogen wijzen 
dat de directeur  onzer k van * lit  niet af-
keerig is. 

Van gemeentewege verlangt hij  niets dan handhaving van tic bouw-
verordening cn het bouwen van arbeiderswoningen te brengen binnen het 
bereik van den minderen man door  uitgifte van gronden in erfpacht, welke 
dc kosten met  percent zou  verminderen,  vestigde bij 
hier  nogmaals de aandacht op tie gronden in tie r . Aan 
het eind noodjgdc hij  de g „Amsterdam"  uit zich tot tic 

g te wenden met het verzoek om gezondheidsraden in te stellen 
of gezondheidsinpecteurs , om wetten in het leven te roepen , regelende 
het vraagstuk der  arbeiderswoningen en het recht tot onteigening van ter 
bewoning ongeschikte woningen en tot herziening der  wet op de -

http://I0ku.1l
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postspaarbank in dier  voege, dat het mogelijk worde credieten te openen 
\nt)Y den houw van arbeiderswoningen. 

Jn «le daaro[)V.)!gencle hespreking werd door  eten heer n 
gewezen op hetgeen ter  verbetering reeds gedaan was en dat een onderzoek 
naar  den toestand der  woningen geenc aanbeveling verdiende; volgens 
dien spreker  waren de door  den beer  (ïosschalk aangewezen middelen niet 
toereikend ; alleen de onteigening vond zijne instemming en werd zelfs 
als hoofdzaak besehonwd ; herziening der  onteigening ga dus aan alles 
vooraf.  >e heer  (ïerhard nnemde alle hier  genoemde middelen onvoldoende 
en den slechten toestand der  arbeiderswoningen sleehts een onderdeel van 
de diep verdorven maatschappij. j  /ou veeleer  ieder  huiseigenaar, die 
menschen slecht laat wonen, willen ontzet zien van zijn eigendomsrecht. 
Afdoend echter  zou alleen zijn het doen overgaan van alle gronden in 
handen der  gemeenschap. Van eenige sprekers, die daarna nog het een 
en ander  in het midden brachten, was het inr. Trcuh, die niet den heer 
Gerhard instemde, «lat een eigenaar, die slecht laat wonen, zijn huis moet 
worden ontnomen. 

e heer  Gosschalk zeide in zijn wederantwoord daarom een enquête te 
willen, omdat er  eenheid over  het gansche land noodig i> waar  het geldt 
zich de gegeven- te verzamelen en middelen te beramen op een gelijken 
grondslag. 

e heer  Gerritsen sloot de vergadering met het uitspreken van de 
hoop, dat zij  het begin mocht zijn van een campagne voor  dezen winter 
ter  zake van «le arbeiderswoningen, om te pogen op die wijze het vraag-
stuk tot eene oplos-ing te brengen. 

— 1 >e buste van . k zal door  Julian r  worden gemaakt 
. B. en \V. hebben den d voorgesteld de noodige gelden 

beschikbaar  te stellen voor  een marineren borstbeeld van . . de n 
in den voorgevel van het Universiteitsgebouw.  >e buste zal. wanneer 
de d het daartoe benoodigde bedrag van  bcsckikbaar stelt, 
worden aangebraeht in het gevelfront van het groote middenvenster  van 
het gebouw. 

ZWO  J . n «le g j. 1. gehouden vergadering van den d is 
het verzoek van de /wolsche schilders- en behangers vereen.ging om 
oprichting eener  >childersehonl van gemeentewege, gewezen van de hand. 
nadat met lo tegen y stemmen was verworpen het voorstel om hierover 
het bestuur  der  practische ambachtsschool te hooren. 

. n Apri l a. s. zal hierterstede de vijfde driejaar  lij  ksc lie 
tentoonstelling van schilderijen gehouden worden. 

, op uitnoodiging van eene daartoe gevormde commissie, had 
Zaterdag een byeenkomst plaats van patroons en werklieden, ten einde 
le bespreken het wenschelijke van het oprichten van een arbeidsraad, 
welke ten taak zou hebben een band te vormen tusschen werkgevers en 
werklieden, hen onderling tegen willekeurige handelingen te beschermen 
en werkstakingen en/, te voorkomen. l liet nuttige vandusdanigen 
raad eikend werd, was de slotsom der  besprekingen de zaak voorloopig 
tc laten rusten. Voorwaar  een pover  resultaat. 

— t bericht, onder  Personalia, opgenomen in  Opmerker van 
 (tetober  jl. en ook in andere dag- en weekbladen voorkomende, 

dat de heer  .1. g te Wildervank tot directeur r  tui fstn)oi>elfabriek 
te t zou benoemd zijn, is onjuist. e persoon, vroeger 
schipper, i- benoemd tot vaste boekhouder, in plaats van den heer 
Bulthuis. Een directeur  wordt aan deze fabriek, na het eervol «uitslag 

van den heer  \V. C. A. , thans onderdirecteur  der -
«lainsche , niet meer  aangesteld. 

B E  T . 

e Administrati e van De Opmerker heeft de eer 
liet volgende onder  de aandacht der  l̂ /ers van dit 
blad te brengen. 

t i Januari a. s. van^t de acht-en-fwintigste jaar-
gang aan en houdt De Opmerker op liet orgaan te zijn 
van liet Genootschap „Arehitectur a et Amieitia" . n 
verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 
gewijzigd en zal deze luiden : „De Opmerker'. Houwkundij: 
ƒ['eekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf 
geenerlei verandering. 

t aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad wordt 
verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 
aantal wordt op een minimum van 25 stuks gebracht. 
Voorts is het ons aangenaam te kunnen medcdeelen, dat 
de e zich de medewerking van erkende speci-
aliteiten op verschillend gebied verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder  het bereik van velen te 
brengen, wordt met  Januari a. s. de abonnementsprijs 
gebracht op Vijf golden per  jaar, waarover  op  Apri l 
en ï October, telkens voor  de helft, 'per  kwitanti e 
beschikt wordt. 

Voor  het buitenland en ' (de landen 
der postunie) bedraagt de abonnementsprijs /'6.50 per 
jaar  en voor  de overige landen f «X.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

Zij , die zich thans op De (opmerker abonneeren, ont-
vangen de tot 1 Januari a. s. verschijnende nummers gratis. 

N BUS. 
Vraag' Welke middelen zijn bekend om opgoedkoope wijze, liefst langs 

cheuiischen weg , oude verflagen van hout te verwijderen ?  >v hou t 
worden hier  bedoeld: brugleuningen, buitenblinden en dergelijken. 

Voor  toezending vau antwoorden houdt de e zich aanbevolen 

O . 
'A. et A.)  heer A*. .\'. e bejwding iu het programma luidt: 
e behandeling der  teekeningen moet in zwarte inktltjnen geschieden'. 

e wordt de geheele teekening bedoeld, met inbegrip van deco-
ratieve aangeving der  gevel-ordonnantie boven en om de marquise. 

" . 
— j  den «lienst der  Staatsts>poorwegen ter 

Sumatra's Westkust i> een tweejarig verlof naar 
Europa verleend, wegen- twaalf jaren onafge-
broken dienst, aan. den chef der  exploitatie 
'l'h . A. . ; wegen- ziekte, aan den werk-
tuigkundigen ambtenaar  ie kl. C, . , 
en wegens  jaren onafgebroken «lienst, aan 
«len opzichter  kl. . . e . 

— Voorts hebben Ju Ned.-lndie nog de volgende 
mutatieu plaats gehad : 

Ontslagen; uit zijne betrekking, degeschoTSte 
opzichter  Je k!. bij  tien water-taal en 's lands 
op. werken <i. van de . 

 Tot adj.-ehef der  afd. bij  de 
exploitatie r staatsspoorwegen op Java J. . 

, thans tijdelij k met de waarneming «lier 
g bela-t. 

— Benoemd tot adspirant-ingenieur  bij  den 
waterstaat in . P.J. Bureel. 

— Al- directeur  der  stadsreiniging le n 
is benoemd «le heer . \V. r'eygc Jr., thans op-
zichter. 

— e beer  J. 1 >. V. l te (iendi illgen 
is benoemd lot directeur  der  stoomtram Ter-
borg—(lend ringen. 

— e beer  A. . van Thiel, hoofdinspecteur 
bij  de telegrafie, heeft g r 
den dag herdacht, waarop hij  voor  jaar  bij 
dien tak van dienst een betrekking aanvaardde. 

— liet pensioen, den gewezen opzichter  le kl. 
van t J. G. i toegekend, 
bedraagt ƒ

— t i Januari zal «le opzichter  van «len 

waterstaat  kl. J. , tijdelij k te 
t geplaatst , de plaats innemen van 

«len opziehter  lste kl. W. A. r  te Wer-
kendam, die «len «lienst met pensioen verlaat. 

— 1 lp het bureau van «len ingenieiir-veritiea-
teur  te n i- geplaatst tie landmeter 
1. P. . s en op het bureau van den 
ingenieur  te  >ordreeht de landmeter  J. Suk, 
terwij l «le landmeter  A. J. Welling te lleeteu-
veen is belast met tien velddienst te . 

e teekenaar  van het kadaster  1' li. Joppe is 
verplaatst van Amsterdam naar . 

VACANT E . 
— El eet ro-technis cfa in ge n i e u r 

voor  een tier  hoofdplaatsen op Java. Adres motto 

d vau machineriefin. Adres lett. , ''.-/. . 
Voorburgwal  Amsterdam. 

— Opzichter  bekend niet hand- en lijn-
teekenen voor  de gebouwen der j 
van Weldadigheid te !  rederiksoortl. Adres «ien 
directeur  van gen. . 

— Opzichter  li ij  d e ge 111 ee 111 e f a b r i; 
kage te . Jaarwedde ƒ  Adres 
vóór 9 r  aan den Gemeenteraad. 

. 

ilolke bock- aan Schelt erna 
handel Amsterdam. 

— Tech noloog aan de drinkwaterleiding 
te . Jaarwedde ƒ J^OO , maximum 

 Adres vóór . aan burg. eu weth. 
—  o o f <  co u  r o  e u r aan e drink-

waterleiding te . Jaarwedde /'
m /'1S00. s van het bouwvak en 

de werktuigkunde strekt tot aanbeveling. Adres 
vóór . aan burg. en weth. 

— (ie m e e 111 e architect te Winschoten. 
Jaarwedde ƒ  en ƒ  voor  bureaubehoeften. 
Adres den burg. vóór . 

— O n d e r w ij  z. e r in het schilde r e n, 
aan de Ambachtsschool te l .eeuwarden. Jaarwedde 
f  Adres vóór ió . aan het n der 
Ambachtsschool. 

— Jong i n g e n leur  voor  het plaatsen iu 

 voo d en koloniën, 

F. W. 2. 
. Van-Sdeijkstraat 117 

. 

. 
e « t r a st

e Poort  feit -
loo

.
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Up  «len SOf»
des nauiiddngs te 2 urm 'Plaatselijke tijd), zul iu 
reu der  lokalen ran < ' t van .Justitie 
te 's-Gravenhagt h"y enkele inschrijving worden 
aanhrutrrel \ 

t driejari g onderhond, aanvangende 
1 Januari 1893 en eindigende 31 n 
ber 1895, van: 
e Strafgevangenis te Appingedam. 
t s van Bewaring te Winschoten. 
t w en de Strafgevan-
genis te Groningen. 
t s van Bewaring en het Paleis 
van Justitie te . 

e Strafgevangenis te Sneek. 
t w en het s van 
Bewaring te . 
t  en het s van 
Bewaring te Assen. 
t w en het s van 
Bewaring te Zwolle. 
t w en het s van 
Bewaring te Almelo. 

e Strafgevangenis en het -
rechtsgebouw te , en 
t tweejarig onderhond, aanvangende 

1 Januari 1893 en eindigende 31 -
cember  1894, van: 

t s van Bewaring en het -
tongerechtsgebouw te Amsterdam. 
 besteding geschiedt in J perceelen. 

Bestas kei liggen ter  lezing ia boftngeacemde ge-
bouwen en 00 hel Bureau ran den - Architect 
voor  de Gevaugcuisscu en lïeehlsgehouuen te 
's-Gravenhage en zijn up fruueo aauvrage tegen 
betaling van J' 0 franco verkrijgbaar  bij  dc 

S VAN , , 
Spui \ n . 28a te 's-Gravenhage. 

Aantcijmtng zal geschieden roor  de gebouwen 
Bi Groningen, Appingedam, Sueek, Assen, Zwolle, 
Almelo eu r  deu li'den r  1Ü*J2 ; 
voor  de gebouwen te Winschoten, n warden en 

, den l-'iden r  1892, beginnende 
bij  de Geruiigenisscii iel namiddags ten Ü ure 
P̂laatselijke tijd  en voor  de gebouwen te Amsterdam 

deu 12oea r , beginnende bij  bet 
w des voormiddag* 9 ure 

e tijd). 
f nUrhttngen \ te bekomen bij  den lugcnieur-

Architect voor  de Gevaugeuisscn en n 
t>- VGraveuhagc eu verder: 

Voor  de werkeu aau hetgebouw te Appingedam, 
bij  deu Opzichter  A. .1. P aldaar. 

Voor  de werken aau de gebouwen te Groningen 
en Winschoten, bij  den Opzichter  N. W, T te 
Grouiugen. 

Voor  de werkeu aan de gehouwen te , 
bij  den Opzichter  W (' tig T aldaar. 

Voor  de werken aan de gebouwen te Sneek eu 
 bij  den Opzichter  J. k te 

Sneek. 
Voor  de werken aau de gebouwen te Assen, bij 

den Opzichter  F. A aldaar. 
Voor  de werkeu aan de gebouwen te Zwolle, 

bij  deu opzichter  J .  \.\x ESSEN aldaar. 
Voor  de , aau dl gebouwen te Almelo, 

bij  den Opzichter  aldaar. 
Voor  de werkeu aan dc gebouwen te , 

lij  den Opzichter  .1. A. hfutVOCX i  aldaar. 
Vuor de werkeu aan de gebouwen te Amsterdam, 

bij  deu Opzichter  G. Si.ns aldaar. 
*S'Gravenhage, 8̂ November . 

!)e r  van Justitie, 
' Voor  den , 

 S'ceetacis'Generaal, 

1'. .1. VAN . 

e n -

G A . 

Up  dn *  Uecember , 
»lrs rs teu l'.j  un: {Greenfichtijd), zal 
iu het Centraal rci-suueustatiou 'i:
iu lui lokaal uaasl de waehlkamer  .'le klasse {ingang 
vestibule) volden aanbesteed : 

volireus bestek No. 511 : 
t bouwen van eene lokaalgoederen-
loods en het leggen van sporen, wis-
sels en bestratingen op bet stations-
emplacement  (Onitsch-
land). 

g f 8000. 
Volgens bestek nu ",4̂  : 

t ophoogen van een gedeelte terrein 
en bet daarop leggen van sporen, 
wissels en bestratingen met
bouwing van de verhoogde los- en 
laadplaats op het stationsemplace-
ment S . 

g f 9000. 
e bestekken zijn ad f t»  per exeinplaaar  ver-

verkrijgbaar  aan liet Centraal Administratiegebouw-
der j  aanbel k te , 
bij  den Portier, of tip franco aanvraag met toezen-
ding van hel bedrag aau het Bureau Weg eu 
Werken, r  154. 

c tijd van aanwijzing is iu het bestek vermeld. 
e Administrateur . 

N 
te . 

Ol' 
G 15  1892. 

dei coorm'utdugs ten 11 uur, 
TE N E VAN l»E 

n Oost-Zeedijk, 

n n Pijpen en Fittings, 
d Looden , d en Geel 
n p en , -
n , n -
, n Fittings en , 
, n n , 
n , Lampenglazen, 

n , . 
Gashaken, , -
nagels, - en e bouten, 

, Stalen Schoppen, Lijn-
en , Tet- en Zeep, Lood-
wit, , Lampkatoen, -
lappen, , Sponzen, Zeem-
vellen, , , 
Snuit van Vlas, , , 
Smeë-, , en , Geslagen 

n , Gegoten 
. , -
, Lantaamttoeltjes, Zakken 

en e ; ten 
dienste de n 
te . 

e voorwaarden liggeu, op dc gewone dai.rcu eu 
ureu, ter  le/iug op bet kantoor  der  Geuieeute-
Gasfabricken, Oost-Zeedijk, eu zijn voor  den prijs 
van 25 cents, verkrijgbaar  bij  Wed. P. VAN -

1 &  ZOON, boekdrukkers aau den n 
uo. 7'1, alwaar  ook de gezegelde inscbrijviugsbiljetten 
tegeu betaling van  een tl verkrijgbaar  /ijn. 

P 

te Amsterdam. 
Varaan*  «le E voor  dc Tentoonstel-

lingen vau Nationale Nijverheid en van , 
te honden tc Winschoten hij  gelegenheid vau het 
46e d huishoudkundig Congres, iu 
da maand  f093, schrijft het Genootschap 

 te Amster-
dam, de uuvulgende N uit: 

a Voor  een , betrekking 
hebbende op de Tentoonstelling 
van Nationale Nijverheid; 

//. Voor  een , betrekking 
hebbende op de Tentoonstelling 
van . 

e dcelueming aan deze G EN is voor 
alle Nederlanders opengesteld. 

Voor  elk dezer N worden uitge-
loofd prijzen van ' J.» t-n 25 

c iiiet de eersten prij s bekroonde ont-
werpen zullen worden uitgevoerd. 

c Jurv bestaat uit de heeren : 6, VAN , 
. .  Nan. en JOSEP . J. 

, allen te Anî ierdauj . 
Voor  uitvoerig Prugranu  wendde men zich tot 

den len Secretaris van bovengenoemd Genootschap, 
American Hotel te Anistcr«laiu. 

 het  „Architecten, 
et  : 

 le Secretaris. 
(\ W. . 

E 
vaa werken in zink en andere metalen 

 te  beveelt zich aan voor  de 
n van alle mogelijke n 

in lood, zink en koper  en vooral  -k roor 
n naar  iedere te geven 

teekening. 
Tegen betaling van ƒ2.— zullen franco worden 

toegezouden : 
le» Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2e. „  „  voor  gesmeed-ij  ze ren traTp-

balupters cu balusters 
met zinken ornament. 

» voor  jalousiekappen. 
Bij  bestellingen vau minsten ƒ30.  worden 

e twee guldeu gerestitueerd. 
F. W. BBA4T 

Y 
, half , zachte, 

uit de eeniffe in die steeusoort bestaaude sroeven 
vu E X)B3 Y . 

Eenige  voo
. 

mXmn 4m r r « « r è « SS. 

J. . P. JANSE, 

, 
levert alle  speeiaal 
Zweedsch cu h , , behakt, 

|>roltle.Til eu gepolijst voor

etc. etc. 
 Agent vour Si'derl&nd en

 eigenaars vau 
Granietgrocvcn te , , -

, . CU . 
, Zaag en , 

:e T en . 
welke reeds lal van Grunietwerkeu hier  te laude 
en iu de n geleverd en in bewerking hebben. 
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e Fabriek VAN 
, 

-

T i a m i v s i r a i t t 409 
A . 

VOO

tSt oom-, GJ-as-, -
en Waterkracht. 

VOO  (2) 

Vraag onxe geïllustreerde bro-
chure en referentielijtt. 

 200

e «.'rmr«-m«Tiim l 1 -
zig attesteert dotp 9 Januari '92 liet vol-
gende: Aan dc e lloiitgraniell'aliiïe k 
berichten wij  gaarne dal de ondervindingen, 
die wij  llij  hel gebruik van dil materiaal 
in stedelijk''  '̂-1 wen gemaakt lieldien. 
enkel ganatlg geweest zijn. e linutgraniet-
vloeren in liet jaar  '8!l in verschillende lokalen 
van den brandweerpost in de Seliciikendoiï's-
strasse gemaakt, hebben bij  buitenge-
woon sterk gebruik, zich zeer  goed 
gehouden; hetzelfde is bet geval bij  de trap-
treden, die op de ij/eren trappen 111 de tnaikl-
ballen aangebracht zijn. dil k bij  bet zeer 
sterk beloopen dezer  trappen voortref-
fel i j k geh l rkeu zijn en bet vomdeel 
boven alle andere voor  dat doel gebruikte 
materialen bezitten, dat de alf|tage zeer 
gering 11 bel gevoel bij  bet lielonpeii der 
vloeren en traptreden gelijk is alsof men op 
liard bout loopt, maar  vooral. e vlakten 

t glad worden en men daarop niet 
uitglijd t en he' hotilgranicl zieb zeer 
gemakkel i jk laat schoonmaken l 
origineele getuigschrift ter  inzage bij 

. 
Fabrikant van Betten Parket- k k 

vloeren. r  adres voer  llontgrauiet. 

E . 
e W worden inyer-

r*Y^  schillende afmetingen geleverd van 
' m m m m *  gegak , Z i n k e n - "t 
F T ~\ Cementen . 

Voor elke hoeveelheid water  wordt 
t ~J gegarandeerd 

^ . . 

. VAJS , 
S tc

, Plaat*! . -  T-Uzer enz. 
Steeds voorhanden 

l'.alk r  in verschilende pruttelen en lengten 
Vijle n i'ii gegoten Staal uit dc fabriek 

vau Gebr. l &  C". te Weenen, alsmede 

, 
 39.

Vraag dessins onz 

11131 U L U i l ) , 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, enz. 

d n . 

lï '  L \ \  \ lïl! .
J . W . . — Gouda. 

Plafonds, Separatiemuren. VentilatiVknkort * 
. 

Flaaten  | fV^l,ZZ»^ rT
amlm'  "'  "  SB"" d*" eB-

van staal of van t wurden siuils 0 onder 
garantie geleverd doer  den uitvinder  en fabrikant 

; 

 en  T T Jral Auent vo 

, 
e 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op rijn 
inrichtin g voor  Photolithographic, bijzonde' 
geschikt voor  de reproductie vau Plana, Teeko* 
ningen enz. van  il. Architecten er. Buuwkun 
digen ; op die voor  Photoclncographle vo or de 
reproductie van Platen cn , ook var. 
Teekeiilngrn voor  Boekwerken enz.tendicnstevat. 

. Uitgevers eu op zijne stei éotj  |ir-ln i i< li t in; ; 
voor  1111. , alles tot de minste prijzen 

Prospectussen met proeven vnn bewerking, wor 
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

O J . . 

. &  J. , 
N VAN 

EN , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste ) 
e Tnin en , 

t 

g tegen . 
r  inrichting . 

. , 
. 

t d t ) 
B a i t r r n e r k e n , , 

 TlLLaUNNS, . 
Opgericht 1856. 

B>ri''li|il.ni a Amsterdam 1*3̂3. 
n en Complete liebouwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den Generaal-Agent 
voor  Sederlcind cn

Ter drukkeri j  der Vennootschap t Vaderland". 

E G N«. 50. , O r  1S92. 

r  F. W. VAX T JGz. 
Adres vnor t ie en Administratie van het Weekblad cn'advertentien : 

Bureau van  Opmerker, Van Speijkstaaat  's-f/age. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia J. , 
. E l en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

wal de Adminislratie van liet (ienootschap betreft, aan den 
ste-Secret ar  is, American , te'Amsterdam. 

en al, 

A.W.W.1 
T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 

1 franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Nederlandsen 
] e (de landen der  Postunie) f  beiden bij  vooruitbetaling. 

X ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
j  cent voor  een , worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E . bij  contante g ad  cent per stuk 
J en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Of merker te 
,  cn bij  den ïloofd-cmrespondent Jon. < 1.  CZN., Boek-
1 bandelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 

. c 97yl ' gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 14 . a.s., des avonds 8 men, in het 
Genootschapslokaal. 

Agenda: 

n. n van het Bestuur. 

b. Ballotage als gewone leden van de heeren F. J. 
Brunott (voorgesteld door  de heeren Th. . . Smeele en 

. J. , P. F. van Goor (voorgesteld door  de 
heeren Paul J. de Jongh en . J. E. 1 .ippits) cn Th. 11. 
A . r  cn J. C. Bleijs (voorgesteld door de 
heeren J. Stuijt en . de Bazel). 

e. Behandeling der  Genootschapswet (huishoudelijk 
reglement). 

2". Aan heeren leden wordt medegedeeld dat het 
Genootschapsorgaan van af  Januari 1893 zal verschijnen 
onder  den titel  orgaan van het Genoot-
schap ..Architectura et Amicitia" . 

t blad zal bestaan uit twee gedeelten, waarvan het 
eerste deel onder  redactie van het ticnootschap en het 
tweede (technisch gedeelte) van den heer  J. A . van der 

, leeraar  aan dc Polytechnische school te . 
e uitgave zal, wat papier  en druk betreft, gelijk zijn j 

aan het tegenwoordige orgaan. 
3". t programma der  prijsvragen voor  diploma's, 

betrekking hebbende op de tentoonstellingen van Natio-
nale Nijverheid en van w te Winschoten, is in 
dit nummer opgenomen. 

4". Als gewoon lid is voorgesteld de heer t i 
Berghuis (buitenlid), door  de heeren J. A . van der  Sluijs
Veer  en C. W. Nijhoff . 

5°. Als buitenlid zijn met 1 Januari toegetreden dc 
heeren . Snijder te lerseke, . llameka te Groningen 
en J. F. 1 lelmeis te Beverwijk. 

6°. e tij d van inlevering der 3e Algemeene pii/s-
vtaag (een marquise van gesmeed ijzci) is vastgesteld op 

g 19 . a. s. 

7°.  leden, die ran woonplaats veranderen, 
'ford/ beleefd reisocht hunne nieuwe ad/essen, liefst zoo 

e e vau a et Amiciti a stelt zich alleen d 

spoedig mogelijk, op te geren aau den  -Secretaris , 
Amci ican-hötel tc Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 

C . W . . 

(A. et A.) 

G G 
, 

N X l i . l . l a i l W k J TOT BE-
G . 

t is voor  onze bouwkundigen inderdaad beschamend, 
hoeveel meer de beoefenaars van andere kunstvakken 
zich inspannen, om de vruchten van n denken en 
werken aan het publiek te toonen. Beeldhouw-, maar 
vooral schilderkunst, zien we tot in het oneindige geannon-
ceerd, en haast gaat geen weck voorbij , of we kunnen 
de een of andere schilderijtentoonstelling gaan zien. 

e nu pas afgeloopen, door  de vereeniging -
nijverheid"  op touw gezette expositie, toont duidelijk , 
dat er  met flinke, energieke krachten wat uit te voeren 
is. Verleden jaar  toch hield die Vereeniging hare eerste 
tentoonstelling en reeds kan men duidelijk vooruitgang 
bespeuren; het ingezondene van mi staat in alle op-
zichten vér  boven hetgeen we toen te aanschouwen kregen, 
waardoor we dus ten overvloede nogmaals het benijs 
geleverd zien, dat een naar  buiten klinkende, gevestigde 
genootschapstitcl, volstrekt onuoodig is om met wat goeds 
voor  den dag tc kunnen komen, en daartoe alleen ver-
eischt wordt eene kleine vereeniging, eene aaneensluiting 
van een doel beoogende kunstbeoefenaars. Voor  onze 
Nederlandsche kunstnijverheid is het een verblijdend 
verschijnsel , een lichtstraal te meer  , na een langen 
stikduisteren nacht; want te ontkennen is het niet, dat 
we allerwegen op dat gebied vooruitgang kunnen waar-
nemen, en we behoeven slechts op de publieke waar* 
deering te wachten, om die eenmaal zoo bij  uitstek 
vaderlandschc kunst de plaats, die haar  toekomst, weder 
te zien innemen. 

Om nu op het ingezondene terug te komen. r is 
zoowat van alles: o. a. natuurstudies, waaronder ze 

lij k n inhond van stukken, t de initiale 
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verdienstelijke; chrysanthenums van Ellens; stilleven 
met schel visschen van ; kastanjebladeren van 
denzelfde; schetsen uit Arti s van , s en Jurres; 
landschapstudies van Van der ; appelen van 

, enz. enz., eene inderdaad verdienstelijke collectie. 
Op het gebied van kunstnaaldwerk was er  veel goeds; 

we zagen er  onder  meer: een tafelkleed van mej. -
man , mooie uitvoering en kleuren , maar  afgezaagd 
ornement; van mej. de Groot een buffetkleed en een 
tafellooper, beiden met fraaie randen; de daarop aange-
brachte gekleurde versieringen in „nadclmalcrei"  zijn 
minder  te loven; van mej. Baerveldt waren er  fijne 
kantsteekvoorbeelden en verscheidene stukjes zijden bor-
duursel, uiterst gelukkig geslaagd ; bijv. een vlinder  op 
grijslinnen fond en eene versiering in een cirkel, waarbij 
de kleurencombinatie boven allen lof verheven is; nog 
waren daar  goede uitvoeringen in goudborduurscl en 
een fijn  stukje filigraanbewerking. Over  het algemeen 
evenwel schijnt het mij , dat er  gebrek is aan goede 
modellen en bovendien dat de inzendsters niet in staat 
zijn zelf iets goeds te ontwerpen. 

Een ander  gevolg van het zooevcn genoemde gebrek 
is, dat de antwoorden op prijsvragen, maandelijks door 
de Vereeniging uitgeschreven, niet voldoen aan de eischen 
die men daarvoor  kan stellen, want het is, dunkt me, 
geen verdienste eene slechte opvatting kranig uit te 
voeren. Werkelij k goede oplossingen zijn : een waaier  van 

, een vuurscherm en een omslag voor  een novelle 
van Ellens, gloeilamp ontwerpen van 1 Je Groot; ofschoon 
wat zwaar  uitgevallen, zijn ze toch origineel; een bord, 
een rand- en een tegelversiering van mej. , nog 
een bord van mej. , een albuniband van mej. 
Gruntke; het overige verdient niet veel aandacht. 

n alles wat op deze tentoonstelling ons het meest 
boeide, staat de inzending van mej. , niet door 
de waarde der  compositie alleen, maar  ook door  de 
dadelijk practische bruikbaarheid ervan. k bedoel de 
majolica-borden, zonder  uitzondering allen uitstekend 
geslaagd t meeste waardeering verdient de schotel 
in effen bruine kleuren uitgevoerd, waarover  eenvoudige 
vijfbladig e bloemen regelmatig achter  elkaar  gelegd en 
kringsgewijze gerangschikt een effen vlak aanbieden, dat 
voor  eene bortlversiering noodzakelijk is. 

t houtsnijwerk, zoog. , van mej. s 
is minder  gelukkig geslaagd. t bord met gesneden 
rand laat echter  niets te wenschen over. Overigens is alles, 
door  haar  ingezonden, op passende wijze versierd. Jammer 
maar, dat deze lofspraak niet voor  de geheele tentoon-
stelling kan gelden. Zoo hebben bijv . de paneelvullingen, 
antwoorden op eene prijsvraag, zonderlinge resultaten 
opgeleverd. t maken van zoo'n paneel vulling, men 
leert het hier  duidelijk , is heel gemakkelijk; men neemt 
eenige platen uit: „Allegorie n und Emblemen", „di e 
Pflanze"  of eenig ander  werk, maar  toch vooral
Nimfen , amortjes en herders-tafereelen hebben eene over-
wegende voorkeur; ook festons mogen niet ontbreken: 
dat allegaartje wordt een beetje gezift, niet te veel, en 
de compositie is klaar. Voor  de duidelijkheid kan men 
er  dan bijschrijven in welke techniek cc voorstelling 
bestemd is uitgevoerd te worden.  let is werkelijk te 
betreuren, dat we dit smakelooze, laffe systeem hier  nog 
zoo dik-op zien toegepast. t is of men zich schaamt 
iets van eigen vinding voort te brengen , en niets geschikt 
is om te verorberen, of een ander  moet het eerst voor-
gekauwd hebben, liet wordt werkelijk meer  dan tijd , 
dat we eens wat anders krijgen. Voorgangers hebben 
we reeds genoeg en ook de vereeniging " 
mag krachtens haar  titel niet achterblijven. 

Oj) deze tentoonstelling heb ik ook medelijden met 
boomen gekregen. Van n n.1. zond verscheidene 

meubelcomposities , en nu vind ik het bepaald zonde zoo't> 
snoerig, vezelig, taai materiaal tot zulke doeleinden te 
zien gebruiken. Wat moet een boom zich gruwelijk mis-
handeld voelen, die, in zulke handen gevallen, gedoemd 
is, in duizenden kleine stukjes gezaagd, tot in-elkandcr-
plakkeri j  van een meubel te dienen n , daar  is wat 
anders in te leveren, schud af dien vervelenden tot op 
den naad versleten jas, van onpractische vormen en niet-
deugende oude-wijven-principes. 

e houtconstructies van Van n zouden, in gips 
of zilver  uitgevoerd, op den rand van een schoorsteen 
een aardig effect maken; ze zijn, zooals alles, wat hij 
inzond, niet behandeld met die zorg, welke eigenlijk ten 
koste gelegd moet worden aan alles, wat met kunst in 
verband staat. 

Xa lang studeeren ben ik er  ook achter  gekomen, dat 
voor  eene boogvulling niets zoo geschikt is als eene mooie 
zilveren „coupe" , om een Benvenuta Cellini jaloers te 
maken, met vruchten , liefst exotische —- inlandsche 
produkten zijn zoo ordinair  - ; daarbij  nog een mooie 
haas, snippen en patrijzen, een waar . 

e ingrediënten, maar  nu springlevend, schijnen 
weer  goed dienst te kunnen doen voor  eene paneelvulling, 
waarbij  dan tevens een schilderachtig woud met vette 
reeën, en wat er  zoo al bij  behoort, niet mogen ont-
breken. n zou Nederland voor  een arcadie of luilekker-
land gaan aanzien en volstrekt niet den indruk krijgen , 
dat er  nog hongerlijders kunnen bestaan in een land, 
waar  de uitgezochtstc lekkernijen zoo maar  voor  het 
grijpen zijn. Jammer dus, dat die romantische tafereelen 
niemands maag vullen en nog minder  getuigenis afleggen 
van de welvoorziene hersenkas der  ontwerpers. n 
vergis ik me hierin en is uit dat alles slechts een streven 
te halen, om den veronderstelden smaak van juryleden 
of voorgangers te believen, en we zouden dan assimilatie-

1 zucht moeten noemen , wat ik dan ten onrechte voor  eigen 
denkbeelden hield, maar  dan zou daaruit tevens volgen, 

' dat men er  voor  de gemakkelijkheid maar  liefst geen 
eigen opvatting op nahield. 

Nog is het een eigenaardig verschijnsel, dat men zoon 
groote voorliefde kan blijven waarnemen voor  composities, 
die op schilderkunst betrekking hebben. e verfkwast is 

, nog maar  altij d de manier  van uiting, en wie niet eenige 
 honderden tubes verf per  jaar  kan leegduwen en de 
noodige meters gouden lijst verbruikt , schijnt voor  de 
opvatting van sommigen in  althans geen artist 
genoemd te kunnen worden. 

k acht me verplicht nog eenige werkstukken op te 
, noemen, waarop het voorgaande niet van toepassing is, 
n.1. een paneelvulling van ; de passende versiering 
 met kastanjebladeren en iets eigenaardig levendigs in de 

j  rangschikking, gevoegd bij  het gelukkige der  lijnen, dat 
, s in al zijn werk heeft, maken het hier  tot het beste 
'  op het gebied van decoratief schilderwerk. 

Ook eene stil gekleurde omlijsting voor  een diploma 
met zeepaardjes en zeewier  van e Groot, zeer  fraai 
gestyleerd en geestig ontworpen, is zeer  goed te noemen. 

n is niets gestolen, maar  alles is zelf ontworpen en 
naar  de natuur  geteekend. 

f heeft er  twee mooie vaasontwerpen, misschien 
! wat druk versierd, maar  toch verdienstelijk als zelfstandig 
werk e zou men nog kunnen zegggen van een 
bord door  mej. (iruntk e ontworpen en met violen 
versierd. Jammer dat de kleur  niet heel mooi is uit-

j  gevallen. 
Voor  het overige kan men niet tinders dan sympathie 

gevoelen voor  het streven dezer  vereeniging, en ieder 
die het met onze kunstnijverheid wel meent, zal niet 
verhingen uitzien naar  datgene, wat op eene volgende 

1 tentoonstelling weer  zooveel beter  zal zijn; want het 
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streven naar  het goede is op zichzelf reeds een schrede 
voorwaarts op tien weg, die tot vooruitgang leidt. 

Amsterdam, 8 r  1892. 
. , 

 et .) N 
voor  bitrekking hebbende op de Tentoonstel-

lingen van Nationale Nijverheid cn van
tc houden te Winschoten, in de maand Juni 1893. 

Namens de commissiën der  tentoonstellingen van Natio-
nale Nijverheid en , te houden te Winschoten, 
bij  gelegenheid van het 46e e Congres, 
in de maand Juni 1893, schrijft het Genootschap „Archi -
tectura et Amicitia"  te Amsterdam, de navolgende prijs-
vragen uit voor  twee diploma's en wel: 

a. voor  een diploma, betrekking hebbende op de 
tentoonstelling van Nationale Nijverheid; 

b. voor  een diploma, betrekking hebbende op de 
tentoonstelling van . 

A V O O E . 

e diploma's moeten de verhouding hebben van 32.5 
bij  42.5 cAi. en minstens op deze grootte zijn uitgevoerd. 
Zij  mogen in lijnen en in tinten worden geteekend, maar 
moeten langs photo-lithografischen weg gereproduceerd 
kunnen worden. 

e indeeling en versiering der  diploma's, zoo wat de 
zinnebeeldige voorstelling der  Nationale Nijverheid en 
van den w betreft, als de behandeling der 
opschriften aangaat, worden vrijgelaten met inachtneming 
der navolgende bepalingen: 

n de diploma's moeten worden opgenomen het wapen 
van Winschoten en de voor- en keerzijde eener  medaille, 
waarvan de grootte kan afwisselen tusschen 3 en 5 . 

t opschrift tier  diploma's zal aldus luiden: 

G 
VAN 

E  (') 
N TE 

, 
in 1S93. 

e Jury heeft aan
toegekend het a van de 
toegekend het a van de 

'5) e
voor  (4) 

 Commissie voor Je Tentoonstelling 
van Nationale Nijverheid: ((>) 

 Algemeene 
Tentoonstellingscommissie : 

E . 

e deelneming aan deze prijsvragen is voor  alle Neder-
landers opengesteld. 

Voor  elk der  prijsvragen worden uitgeloofd een eerste 
prij s v a n / 7 5, en een tweede prij s van ƒ 2 5. 

e met den eersten prij s bekroonde ontwerpen zullen 
worden uitgevoerd, waartoe de ontwerpers ze zonder 

(1) Of: g ter  gelegenheid van het -
hiushoudkuiitlig congres. 

(2) Naam en woonplaats van den inzender. 
 (louden, Zilveren of Bronzen. 

(4) Aard van de inzending. 
 . Voor- en keerzijde der  medaille. e voorzijde moet de Nationale 

Nijverheid ol den w zinnebeeldig voorstellen, de keerzijde draagt 
net opschrift: Nijverheids- (ol ) tentoonstelling, Winschoten,

Bij  het toekennen van eene eervolle vermelding vervallen de voor- èn 
keerzijde der  medaille met het bijschrift cn de woorden „het e 
van dc waarvoor  m de plaats komt: „Eene eervolle vermelding". 

 tif : . 

verdere vergoeding  moeten afstaan. All e ontwerpen 
blijven echter  het eigendom der  vervaardigers. 

 Genootschap „Architectur a et Amicitia "  te Amster-
dam behoudt zich het  voor  bekroonde ontwerpen 
te doen opnemen in  plaatwerk  Architect. Voor 
elk aldus opgenomen ontwerp zal den vervaardiger  f 1
worden uitgekeerd uit  gcnoolschapskas. Ook
door  de e van  Genootschap daartoe geschikt 
bevonden ontwerpen, zullen met toestemming
vaardigers als zoodanig  worden opgenomen. 

e beoordeeling tier  prijsvragen is opgedragen
eene Jury, bestaande uit  heeren G. van Arkel , . . 
Berlage Nzn. en Joseph Th. J. Cuijpers,  te Amsterdam. 

t Jury-rappor t zal bij  gelegenheid van bovenge-
noemde tentoonstellingen openbaar  gemaakt worden, 
terwij l de ontwerpen alsdan  Winschoten tentoongesteld 
zullen zijn. Vóór de terugzending zullen de teekeningen 
met het Jury-rappor t in het  van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia" , American-hótel te Amster-
dam, geëxposeerd worden. 

e ontwerpen mogen niet met den naam van den 
vervaardiger  gemerkt zijn, maar  moeten voorzien zijn 
van een motto, dat herhaald is op een verzegelden 
naambrief, waarvan de omslag tevens een geheim
bevat, tegen opgave waarvan de ontwerpen later  zullen 
worden teruggegeven. 

Aan elk ontwerp  een correspondentie-adres worden 
toegevoegd, om  noodig indirect met den inzender 
in briefwisseling te kunnen treden. 

All e ontwerpen moeten vóór of op den  Apri l 
1893 franco worden toegezonden aan het adres van 
den l*te-Sccrctaris van het Genootschap „Architectur a
Amicitia" , l  Amsterdam. 

Namens dc Namens het Genootschap 
'J'eutoonstcl/iiigscommissicn, „Architectura et Amicitia". 

e gemachtigde : e sl1-'-Secretaris, 
. . C. W.

Amsterdam, „  / , 1 iS November  1802. 
11 inschoten ,1 * 

.  VON . 

. Werner  von Siemens, de groote technicus, inzon-
derheid op het gebied van electrotechniek, is deze week-
te n overleden op den leeftijd van bijna 76 jaren. 
Te , bij , den 6 r  1816 geboren, 
ontving Werner  zijne eerste opleiding aan het Catha-
rineum te , toen zijne ouders zich van e 
naar , in de nabijheid van k gelegen, 
metterwoon vestigden en trad als vrijwillige r  bij  de 
artilleri e in 1S34 in dienst. n den gewonen tij d werd 
hij  officier  en in 1S35 kwam hij  op de Bcrlijnsche 
Artillerie - und , waar  hij  o. a. de lessen 
van , e en Erdman volgde. n 183̂  en 40 
stierven zijn ouders en de zorg voor  de jongere broers 
en zusters werd nu de taak van den jongen officier. 

s in zijn studiejaren hield hij  zich bezig met de 
toepassingen van de wetenschappelijke ontdekkingen op 
de techniek, en hij  maakte alleen, of met zijn broeder 
Wilhelm (later  Sir  William) , verschillende plannen. n 
1842 gelukte het hem goud en zilver  door  middel van 
onderzwaveligzure oplossingen te galvanoplastiseercn. 

l er  wel betere methoden bestonden, slaagden 
de broeders erin hun patent in Engeland te verkoopeu. 

t hierdoor  gewonnen geld besteedden zij  aan de 
uitwerkin g van nieuw e uitvindingen, zoo o. a. van een 
regulateur  van stoommachines eu van de anastatische 

e bij  het kopieeren. e uitvindingen hadtien 
geen blijvend resultaat. 
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Werner  Siemens had middelerwij] in verschillende 
garnizoenen gediend, en werd in 1844 gedetacheerd bij 
de artilleriewerkplaatsen te . r  vond hij  een 
nieuwe methode om de snelheid van de projectielen te 
registreeren. 

Zij n technische arbeid bracht hem in betrekking met 
den mechanicus t en deze vestigde zijn aan-
dacht op de telegraphic n telegrapheerde toen nog 
niet optische signalen, en de telegraphic gold als een 
eigenlijk alleen voor  oorlogsdoeleinden noodig hulp-
middel, dat onder  het ministerie van oorlog ressorteerde. 

e generale staf benoemde een commissie om de 
invoering van de electrische telegraphic voor  te bereiden, 
en Siemens werd lid van deze commissie. n 1846 con-
strueerde hij  de wijzertelegraaf, die door  de regeering 
en vele spoorwegmaatschappijen werd ingevoerd. 

n 1847 associeerde Siemens zich met den mechanicus 
e en stichtte de later  zoo beroemde telegraaffabriek. 

Tot 1S49 bleef hij  nog actief officier, en legde te l 
met zijn zwager y de eerste onderzeesche electrische 
mijnen aan. 

Na 1849 echter  wijdde hij  zich uitsluitend aan het 
telegraafwezen en met Willia m Thomson moet hij  ge-
noemd worden als <le grondlegger  der  moderne electro-
techniek. j  voerde de onderaarsche geleidingen in, 
waarbij  de draden door  een gutta-percha hulsel werden 
geïsoleerd. 

j  hield zich bezig met de theorie der  geleidingen, 
construeerde gemakkelijke meet-apparaten en vond in 
i860 de eerste bruikbar e weerstandseenheid, de Sie-
mensche kwikzilver-eenheid. Thans rekent men met het 

 ofschoon de electrici het wettelijke  defïniecren 
als 1.06 Siemens-eenhcid en dus eigenlijk nog met deze 
eenheid meten. n 1857 stelde Siemens een nieuw anker 
voor  inductie-apparaten samen, thans nog in gebruik als 
dubbel-T anker  of „Siemens Armatur" . n 1857 legde 
hij  den eersten onderzeeschen kabel tusschen Cagliari en
Bona, in 1859 den kabel tusschen Suez-Aden en -
radschi. Op de terugreis leed hij  schipbreuk en werd na 
vier  treurige dagen met zijn lotgenooten door  een 
Engelsen oorlogschip gered. n 1866 legde hij  de eerste 
pneumatische post tusschen het centraal telegraafbureau 
en de beurs te Berlijn . 

n 1867 vond hij  de dynamomachine uit. e Engel-
schen Varley en Wheatstone waren op dezelfde gedachte 
gekomen; de eerste niet zoo volledig, de laatste volkomen. 
Siemens deelde zijn ontdekking in de Berlijnsche aca- j 
demie mede en een maand later  stelde zijn broeder  de 

e l Society er  mede in kennis, juist op 
den dag, toen ook Wheatstone zijn uitvindin g meedeelde. 
Aan Siemens echter, die te n reeds zijn vinding 
had bekend gemaakt, komt de prioritei t toe. 

d men in de dynamo's stroomontwikkel ing door  dc 
levende kracht der  beweging, hij  besloot hieruit tot het 
omgekeerde, de ontwikkeling van beweging uit clectrisch 
arbeidsvermogen en dus tot de overbrenging van kracht 
door  electriciteit. j  paste dit beginsel practisch toe en 
ontwierp in 1879 den eersten electrischen spoorweg. 

Siemens bezat een zeer  practischen blik en een bijzonder 
wetenschappelijken geest. j  vatte elke taak van de 
wetenschappelijke zijde aan, en zijn grondige studiën 
stelden hem in staat, ook de moeilijkste zaken theore-
tisch te bestudeeren. j  ontwierp o. a. de theorie voor 
het leggen van kabels, en ontwikkelde de wetten van 
de voortplanting van druk door  lucht in buizen. Nog 
vele andere wetenschappelijke onderzoekingen leggen ge-
tuigenis af van zijn groote geleerdheid, en reeds in 1874 
benoemde de Berln'nsche Academie hem tot lid. 

e laatste groote onderneming van Werner  von Sie-
mens was de stichting van de physikalisch-technische 

, waarvoor  hij  kosteloos terreinen beschikbaar 
i stelde en aan het hoofd waarvan s grootste 
natuurkundige, n von , staat. Siemens 
had zich voor  korten tij d uit zijne zaken teruggetrokken 
en deze overgedaan aan zijn zoons, die, evenals de oudere 

, leden der  familie, uitmunten als wetenschappelijke tech-
nici. Weinige dagen geleden zijn de door  hem zei ven 

i geschreven herinneringen van zijn levensloop te n 
in druk verschenen. n de geschiedenis van de toepas-
 gingen der  wetenschap op de techniek is aan Werner 
von Siemens en zijne broeders eene blijvende eereplaats 

i verzekerd. 
. W'erner  von Siemens stierf aan de lang nawerkende 

gevolgen van influenza. 

E  T E . 
n het nommer van 22 October  jl , (bladz. 348) werd 

! met een enkel woord gewag gemaakt van het verschijnen 
j  van een rapport , uitgebracht door  eene commissie uit 
den Gemeenteraad te , in zake de overschrijding 
van kosten bij  den bouw der  zoogenaamde Stadsgehoor-

; zaal aldaar. t rapport was lijvig , maar  lang van draad; 
wellicht een gevolg van de tijdruimt e van meer  dan een 
half jaar, die tusschen de benoeming van de commissie 
en het uitbrengen van het rapport verloopcn was. Nu 
kunnen er  verschillende omstandigheden samenwerken 
om het onderzoek te vertragen, en verdient het zelfs 
aanbeveling daartoe den noodigen tij d te nemen. t men 
echter  op de omstandigheid, dat de commissie den 
architect, wien de beschuldigingen zoo niet geheel, dan 
toch ten deele raakten, niet in de gelegenheid gesteld 
heeft zich te verdedigen, laat staan inlichtingen te geven, 
dan maakt het den indruk , dat de tij d minder  besteed 
werd tot het instellen van een afdoend onderzoek dan 
wel tot het verzamelen van gegevens en het opstellen 
van een partijdi g rapport , waardoor  de e 
het verwijt niet ontloopen kan de zaak op eenzijdige 
en afkeurenswaardige wijze te hebben opgevat. Zoowel 
het weekblad Dc  als het Bouwkundig Week-
blad, laten zich in gelijken geest uit. 

Wi j  onthielden ons van oordeel, totdat de verdediging 
van den heer l zou zijn ingekomen en drukten 
den wensch uit dat de voormalige gemeente-architect 
dit op waardige wijze zou doen. e man, die onzes 
inziens zoo onverdiend en zoo hevig aangevallen werd, 
heeft onze verwachting niet beschaamd en wij  deelen 
het gevoelen van de redactie van het
Weekblad, dat de commissie uit den Gemeenteraad zich 
volstrekt en theoretisch aan de letter  der  wet en van 
het bestek heeft willen vasthouden en niet geoordeeld 
heeft met billijkheid , zooals deskundige scheidsrechters 
als „goede mannen"  gedaan zouden hebben. 

t lag in onze bedoeling het antwoord van den 
heer l eerst dan te bespreken, als deze zaak in 
den (jemeenteraad werd aan de orde gesteld, en ver-
nemen tot ons leedwezen, dat dit nog eenigen tij d kan 
aanhouden , daar  het rapport der  commissie in handen 
van den stads-consulent gesteld is. Zou de aangewezen weg 
in deze treurige geschiedenis niet zijn tie geheele zaak 
te onderwerpen aan de uitspraak van drie deskundigen op 
dc wijze als omschreven is in § 50 tot 52 van de ad-
ministratieve bepalingen, door  den r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid den 3" September  1892 vastgesteld? 
Wel is waar  zijn die bepalingen gemaakt met het oog 
op geschillen tusschen aannemers en ingenieurs en 
heeft men te n eene meer  ingewikkelde zaak, waar 
de d zich opwerpt om vonnis te vellen zoowel tegen 
architect als aannemer; om de quaestie tot klaarheid te 
brengen is het advies van eene onpartijdig e en deskundige 
commissie onmisbaar  en wij  vertrouwen dat de wel-
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denkende leden van den l zullen medewerken tot het 
benoemen van deskundigen, waardoor  de verschillende 
belangen het beste behartigd zullen worden. 

. 

k voor  bouwkundigen. 
Onze bet immer ingen, naar  het 

h voor  Nederland bewerkt 
en vermeerderd door  1'". 1 .z. Berghuis, 

r  van de Ambachtsschool en 
van de Gemeentelijke avondschool voor 
handwerkslieden te Arnhem. , 
A . W. Sijthoff. 

t handboek , dat onder  bovenstaanden titel het licht 
zag, werd reeds vroeger  in dit blad met een enkel w-oord 
besproken. Thans zijn de afleveringen 9, , 11 en 12 
verschenen, waarmede het werk compleet is. e afle-
veringen bevatten, — behalve het vervolg van hoofdstuk 

. vensterluiken en blinden — hoofdstuk . zolder-
en plafondbetimmering; hoofdstuk X , -
ring ; hoofdstuk , kappen; hoofdstuk , beslagwcrk ; 
hoofdstuk , het slot. 

Naar  onze meening kan het handboek velen bouw-
kundigen van dienst zijn; de uitvoering verdient een 
woord van lof en zoowel schrijver  als uitgever  moet 
hulde gebracht worden voor  den spoed, waarmede de 
afleveringen het licht zagen. 

t k voor  bouwkundigen"  zal worden ge-
volgd door  het k voor  den meubelmaker", 
evenals het eerstgenoemde naar  het h bewerkt 
door  den heer  F. . Berghuis, directeur  der  Ambachts-
school te Arnhem. 

r  Port land-Cement und seine 
A n w endunge n im Bauwesen , be-
arbeitet im Auftrage des Vereins -
scher . 
Berlin, g von Ernst 
Toeche. 

t gebruik van portland-cement voor  verschillende 
doeleinden trekt meer  en meer  de aandacht der  vak-
mannen en het moet dankbaar  erkend worden, dat het 
hun niet aan voorlichtingen ontbreekt van den „Verei n 

r  1'ortland-Cement-Fabrikanten.'' e Vereeni-
ging heeft thans een werk doen verschijnen, waarvan 
de titel aan het hoofd dezes vermeld staat; achtereen 
volgens worden daarin behandeld: 

1. Geschiedkundige mededeelingen over  portland-cement 
en zijne toepassingen. 

2. Eigenschappen van portland-cement, 
3. e invloed van de toevoeging van andere bestand* 

deelen aan portland-cement. 
4. e wijze van onderzoek. 
5. Verschillende toepassingen van portland-cement. 
6. Geschiedkundige aanteekeningen over  beton. « 
7. Eigenschappen van beton en de toepassing daarvan 

bij  bouwwerken. 
S. Algemeene beschouwingen over  de geschiktheid 

van beton tot verschillende doeleinden. 
9. e verschillende wijzen van toepassing van beton. 
[O. t bereiden en de wijzen van bewerking van 

beton. 
11. Verschillende voorbeelden der  toepassing van 

beton, en 
12. t stelsel . 

t werk in 8° formaat telt 310 bladzijden en een 
300-tal figuren tot toelichting van den tekst, terwij l een 
uitvoerig register  het raadplegen van dit boekwerk ver-
gemakkelijkt. 

. 

 Welke middelen zijn bekend om op goedkoope 
wijze, iiefst langs chemischen weg, oude verflagen van 
hout te verwijderen? 

e heer . C. van der  Vlugt Jr. te m zendt 
ons het volgende antwoord: 

r  ondergeteekende vroeger  dikwijl s in de gelegen-
heid was, om proeven voor  dergelijk werk te nemen, 
zoo is hem na herhaalde pogingen gelukt, iets daarvoor 
te vinden; het is nl. de caustic-soda die, Opgelost in 
kokend water, een oplossing geeft, welke direct inwerkt 
op de bestaande verflagen. e eerste bestrijkin g daar-
mede moet men eenigen tij d laten staan, om deze 
daarna te herhalen, zoolang de verflaag nog vasthecht. 

Oude verflagen op lantaarnpalen enz. kunnen op 
deze wijze, na herhaalde bewerkingen, verwijderd worden. 

E . 

tusschen 
chad. 

. C commotie v dc in  hier  te houden -
jaarlijksche"  is als volgt samengesteld: 
' lie burgemeester, voorzitter; de heeren Wittett van ! en 
Snouck llurgronje, raadsleden; s en A pol, bestuursleden vau 
Pulchri; Godon en Sadée, leden van den raad van beheer  der  leekcn-
academie; Joh. Cram, aecrètaris dier  instelling. Eenige andere leden 
/uilen verder  worden aangewezen. 

— Naar wij  vernemen, is bij  hel e van waterstaat, en/, het 
plan in bewerking tot aanleg van een zijlijntj e Zevenhuizen—Oud-
Terbregge lot het punt, waar  de geprojecteerde lijn m -

e gesneden wordt. c lijn /al den r 
recht doorsnijden langs de U-oenelaan en den < lininoordschen weg, waar 
meest kleigrond is. 

— e r  van waterstaat heeft dc heeren Ubaghs en Erens, 
geologen te t en Valkenburg, uitgenoodigd tot het instellen van 
een onderzoek naar  de geologische geaardheid van den ' -
Bunde en , waar  dc bekende afschuiving heeft plaats 

— n het ktinstsalon van den heer  1'ritz Gorlitt tc Berlijn, zal dcll
dezer  eene tentoonstelling worden geopend van schilderijen van den heer 

. W. g en van mevrouw n . 
. n het adres, onder  dagteekening van  Nov.  door 

e j  aan den t iemeenteraad gezonden, betuigt  dat 
het haar  ernst is: „onverwijl d over  te gaan tot de uitvoering der haar  l.ij 

t van  luni opgelegde werken", onder  inededeeling, datzij, 
na zich met de noodzakelijke waterpassingen, grondboringen enz. te hebben 
beziggehouden, „reeds  Nov. jl . aan . en W. de plannen ter  inzage 
heeft gezonden". 

t  tegen ; stemmen werd het volgende antwoord vastgesteld: 
e Gemeenteraad, kennis genomen hebbende van een adres van het 

bestuur  uwer j  van  Nov.  geeft in antwoord daarop 
het volgende te kennen: j  constateert in de eerste plaats, dat aan de 
aanschrijving van 11. en W. , dd.  Juni  door  uw j 
niet is voldaan. j  die aanschrijving werd bepaald, dat met de uitvoering 
der opgelegde werken uiterlij k 1 September  iSypnioest worden aange-
vangen. n is et niets geschied 

j  aan 11. en W. 
opgezonden.  w j 
van  Juni reeds sedert  September  in verzuim, en de d reserveert 
voor  ile gemeente al de hieruit voor  deze voortspruitende rechten. j
niet bereid het stelsel van nalatigheid en op de lange baan schuiven, dat 
uw j  in juactijk brengt, tc verontschuldigen. 

n de  plaats geeft de d aan uw j  tc kennen, dat 
het verlangde overleg niet kan worden toegestaan, l'w j  moet zelve 
weten of zij  voorstellen aan den d wil doen. 1 t doen van zulke voorstellen 
mag echter  geen vertraging brengen in de uitvoering der opgelegde werken 
en de voorstellen zelve mogen niet, uit het oogpunt van waterlevering, 
in strijd zijn met de meermalen gebleken meening vau den . (rverigeru 
moet de d verzekerd zijn, dat bij  aanneming van zoodanige voor-
stellen over  de noodige middelen kan worden beschikt. t overleg, 
waarin uw j  met dc obligatie-houders getreden is, kan haar 
daartoe misschien iu tic gelegenheid stellen, mits zij, die belang-
hebbenden zijn . zich stellen op het standpunt, dat handhaving van rechten 
eerst mogelijk is door  vervulling van verplichtingen , en dal dc opofferingen, 
die daarvoor  noodig zijn, niet mogen worden gebracht ten laste der 
gemeente." 

— n de vergadering van de Amsterdamsche afdeeling der j 
tot bevordering der  bouwkunst. Vrijdagavond gehouden, werd de .piaestie 
iler  uitbetaling vau werklieden in kroegen opnieuw behandeld. Er  werd 
besloten een tweetal prijsvragen uit te schrijven en de heeren Cuypers, 
Van der  Pek en Ouendag werden tot leden van de Jury benoemd. 

r  een der  leden werd de aandacht van het Ucstuur  gevestigd op 
het feit, dat een ambtenaar  van publieke werken vergunning had ver-
kregen voor  de uitvoering van een belangrijk particulier  bouwwerk, 
welke zaak onder  liet oog van het hoofdbestuur  zal gebracht worden. 
c heer n gaf ten slotte onderhoudende mededeelingen betreffende 

zijne reis door  noordelijk Afrika . 

dan dat  November  door  uw 
-enige stukken ter  voorloopigc inzage zijn 

diis niet betrekking tot de aanschrijving 
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t verslag van de/u vergadering wOfdl in een volgend nommer opgenomen. 
 \.\  1 . e tentoonstelling van decoratief smeedijzer, die in de 

maant' r  op het m van d zou geopend 
worden, is, daar de tijd van voorbereiding te kort was, op verlangen 
van hen die werkstukken wenschen in te /enden, tot einde Januari 

 uitgesteld. 
. e (lemeenteraad benoemde iu zijne zitting van 9 dezer  den 

heer . G. J. k te Uarlingen tot directeur  der  gemeente-reiniging. 
j  de eerste stemming hekwamen de heeren \V. A. 'ul l S, ('. n 
. 4, cn . (i. J. Fock  stemmen en werd o biljet ingeleverd. 

Bij  tie tweede vrije stemming verkregen 'ull ' S, n  en k 9 
stemmen, waarna ten slotte laatstgenoemde benoemd werd met 10 stemmen 
en de overige X stemmen op den heer 'ul l werden uitgebracht. 

. r  de heeren . . X. a en W. 1'. (.Yamer, 
te 's-Gravenhage, geen gebruik hebben gemaakt van den verlengden 

termijn van zes maanden, in zake den aanleg en exploitatie van een 
tramweg van t naar  de gemeenten e , Naaldwijk en , 
is hunne aanspraak op de door  den (lemeenteraad verleende concessie, 
voor  zooveel deze gemeente , vervallen. 

. t ontworpen kanaal voor  de ontginning der r 
en r  venen is door  dc landmeters Van Tarel te , en k 
le (tosterhesselen uitgebakend. t kanaal neemt een aanvang in het 
Veenhuizerveen en zal in ongeveer  zuidwestelijke richting loopen naar  de 
 .utlerhooldwijk, tot de grens van de provincie < )verijsel. e voorloopige 

werkzaamheden worden met kracht voortgezet. 
. e Gemeenteraad besloot in zijne zitting van 2 dezer 

onder  nader te l>epalen voorwaarden aan dc e Stoomtram-
maatschappij, ingeval van doortrekking barer  lijn van s naar 
Zwolle en van het Jachthuis over n naar  Xieuw-Amsterdam, de-
rente eener  \ l ' z pCt. preferente leening te garandeeren. 

t . 
— Tot directeur  van de stoomtram Vlissingcn— 

g is benoemd de heer  l'arpreau te 
JJ/endijke. 

— e heer  J. E. T. , te Gouda, is 
» benoemd tot controleur  bij  de Xed. Zuid-Afri -
kaansche Spoorwegmaatschappij. 

— t ingang van 1 Januari e. k. is . . 
van de Pol aangesteld tot opzichter  bij  de bagger-
w erken der  gemeente 's-Gravenhage. 

— e heer  J. e is tot 1 Januari 1S94 
gecontinueerd als buitengewoon opzichter  bij  de 
normali-eering van de Nieuwe . 

Tut directeur  der  gemeente-reiniging te 
t is benoemd de heer . G. J. , thans 

te Uarlingen. (Zie binnenlandsche berichten.) 
Aan de zeevaartkundige school te Schier-

monnikoog is benoemd tot leeraar  in de stoom-
vanrikundc tie heer  Van Wouw,gepens, machinist 
te . 

VACANT E < 1EX. 
— Technoloog aan de drinkwaterleiding 

te . Jaarwedde ƒ 2300, maximum 
ƒ3000. Adres vóór . aan burg. en weth. 

—  o o f d c o n t r o 1 e u r aan de drink-
waterleiding te . Jaarwedde  1200. 

m /'1S00. s van het bouwvak en 
de werktuigkunde strekt tot aanbeveling. Adres 
vóór . aan burg. en weth. 

— Onderwijzer  in het schilderen, 
aan de Ambachtsschool te . Jaarwedde 
/'700. Adres vóór  16 . aan het Bestuur  der 
Ambachtsschool. 

— Werktuigkundi g ingenieur  met 
practische ervaring, in eene groote indiistr. onder-
neming. Adres lett. . A. , Adv.-bur. Xijgh 
en Van , . 

T E N T ! E N . 

J.  P. JAN SE, 
, 

levert alle , spceiaal 
 en NonrnVh Graniet, rnw, beliakt, 

 gepolflrt «oor Gebouwerj, 
Sluiswerkén, Waterkeeringen, -
steenon, Voetstukken vuor  standbeol-
den, Grafuion.meuten Grafsteenen, 
Gedenksteonen, Altaren. Naamplaten, 
etc ete. 

 Atjent voor ÏSedeiland en
VA N  &  eigenaar» van 

Gruüeteroeren le , . -
uri.T , . eu Wnteo. 

, Zaag eo , 
ie T en . 

welke reed, tal vuu tirauictwerken hier  te lande 
eu in de n geleverd eu in bewerking hebben. 

. 
e t cn 

e r « e he P o on  F e» 
l « o  « f l l l l H 

C .

Tot tl <t tilt  tin ff 19 li*4'. » ,1, ;il
ten 12 uur zullen U i en -

S van l>i;i.ri \ iu ontvangst nemen aan-
biedingen voor  dc le\ering van 

l 1.180.000 . 
» 2 50,000 . 
> 3. 30,000 e en 2000 

heele n van de 
. 

n zijn te bekomen alle werkdagen 
 ,n 1 1 uur  aau n t bureau Geineente-

Werken; dc voorwaarden zijn tegen betaling van 
ƒ0.20 ter  Secretarie verkrijgbaar. 

2 s op Schepen. 
 Locomobile met l compl. 

e met Stelling. 
1 Elevato op een Schip. 
2 , t 200 en 110 2 . 

k voo . 
. 

7 , lang 18 1 . , in diam. 
i n het luidden 0.30 en aau de punt 
0.'20 . 
Brieven franco met opgaaf van afmetingen , 

constructie eu prijs u li adres: .1. \ Ol. , 
, Vnarhclieu . 

Gemeente A u t p h e n . 

e tlAaw  der Gemeente Zurrmn i 
rr*i«// '  prljeopamaj' voor  de levering vau de 
iu lues hrnooello<le> 

getrokken ijzeren Buizen en 
Fittings, koperen Fitting s 
en C'oinpositiebuis. 

n in tc zeilden vóór  16 -
ber  e. k., aun bet kantoor  der  Gasfabriek, waar  de 
voorwaarden verkrijgbaar  zijn. 

. 
g 20 r  ls  des voor-

middag tc 9', uur, zullen op de lluitcnplaats 
N '  tc i.r.oou, tcu overstaan van 

Nutaris V A N  tc , worden verkocht: 
m 300 Eike-, Ype-, Essche- en e 

boomen, 
o. a. vele vau 40—70 . diameter  cn 50 E 
geschikt voor  bargrucden. Alles nabij  grout vuur-
water. 

Om contant geld. 

maatschappij tot Exploitatie van 

Op  den «»'" n r Ï 
des namiddags tcu S ure {fakale tijd), aan het 
Ccntntalburrai l der j  tot e 
van Staatsspoorwegen bij  de e l.aan te 

, van: 

 .No. 5(14. 

t maken van gebouwen en -
tingen, het n en leggen van 

n en wissels en eenige e 
n op het station . 

g / 21700.—. 
e besteding geschiedt volgens $ h  van het 

bestek. 
t bestek liir t vau den Ve" r  1892 ter 

lezing a;ni het ('eutraalbureau bij  dc e n 
cu aau bet Bureau van deu r  Sect r 
. .  tc Utrecht, en is op franco aan-

vraag (per  brief  aan re uucruil ('eutraalbureau t 
van Weg cn Werkenj  te bekomen, tegen betaling 
van ft .10. 

n wortlen gegeven aan het ('eutraal-
bureau t van Weg eu Werken) en door  den 
Sectic ingenieur  vooruoeind. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden tien 
19d'" r  1892, ten '/ i uur  voormiddag 
(Went  tijd'. 

. deu 5'ltn r  1892. 

E 
e , 1 t cn -

T E t E te , zal 
<>p  dfii 20«ren teremmbrr 2 
des voormiddag* tc elf uren, in het openbaar, 
aanbreit tirtt , de levering van : 

500  . Teak-balken, . 
e voorwaarden, waarnaar  dc aanbesteding zal 

geschieden, liggen ter  lezing aan het t 
van e tc , bij  de direction 
der e tc , » en te 

, ter  gril'li e van de Provinciale 
besturen, uitgezonderd «lat van dc provincie Zuid-
hul land en ter  sercetaric van de gemeentebesturen 
te  eu tc , eu ziju, op 
franco aanvrage, B ƒ0.20 per  exemplaar, tc ver-
krijgen bij  deu magazijn meester  der e tc 
A . 

c inselirijvin̂ sbiljctlen,ingerich t overeenkomstig 
art. 5 der  Algemeene Voorwaarden, zullen, behoor-
lijk gesloten, moeten worden ingeleverd t<T grifli c 
van dc directie der e tc , vóór 
of uiterlij k op den dag der  besteding, des voor-
middags tc elf uren, 

, 7 r  1892. 
 Yin-Admiraal raornot'md, 

. . 

. 

. ÖebrJAN , 

, zullen 'éf.utrt tlttif £4
hnr , 's voormidJags 111

 2 uur, iu bet open-
baar, leu (iemeeuteliuizc 

aanbesteden: 
 No.

t n vau bOO.000 stuks -
S en 750 000 stnks -

S (Waalsteen). 
 No.

e , o , van 2100 
' N van d 

steen. 
i wurdi' i alle vvcrkdageu, tot deu dag 

der  aanbesteding, tusschen 10 cu 12 uur  gegeven 
aau bet Bureau Gemeentewerken tcu Gemeente-
huize, alwaar  bestek .No. 1 met gezegeld iusehrij-
\iugsbiljel tegen betaling VU ; t> .".t>. eu bestek 
No. 2 uict gezegeld insebrijviiursbilje t en 1 teekening 
legen betaling van / O.JJ5 wrkrijgbaar is. 

e n -
. 

G O Si . 

 r/,i. imttio  l# tfrremhmr
des namiddasrs ten 1 1

 2 ure \Greenirielitijd), zal 
iu het Centraal Persnuenstation le
iu liet lokaal naast de wachtkamer  .'le klasse (iugaug 
vestibule) worden luoiliestecd : 

volgeus bestek . 541 : 
t bouwen van eene -
loods en het leggen van , wis-
sels en n op tie: stations-
emplacement N -
land). 

g f 8000. 
Volgens bestek n° 542: 

t ophoogen van een gedeelte n 
en het p leggen van , 
wissels en n met -
bouwing van de e los- en 
laadplaats op het stationsemplace-
ment S . 

g f 9000. 
c bestekken ziju ad f — per cxemplnaar  ver-

verkrijgbaar  aau het Centraal Administratiegebouw' 
iler j  tutu bet k le , 

bij  den Portier, of op frmxoo unrrugmet toezen-
ding, van bel bedrug mui het l Weg cn 
Werken. r  la4. 

e tijd van aanwijzing is iu bet bestek vernield. 

UZ S tc

, , llund-, - cn r  enz. 
Steeds voorhanden 

Balk r  in verschilt'nde profielen en lengten 
Vijle n eu gegoten Staal uit de fabriek 

van Gebr. O &  Co. te Weeneii, alsmede 
A ST£ . 

, half , zachte, 
uit Ae eenige in die steensoort bestaande groeven 
van E E Y ) 

i/n 

E kÜA E
van werken in zink en andere metalen 
te  beveelt zicb aau voor  de 

n van alle mogelijke n 
iu lood, zink eu koper  en vooral ook voor 

n uaar  iedere te geven 
teekeuiug. 

Tegen betaliug van ƒ2.— zullen franco wonleu 
tuegezouden : 
le. Oatulogus van ornamenten in lood 

eu zink. 
2c. n voor  gesmeed-ijzeren trap-

balti-ter i cu baluaters 
iii< t zinken ornament, 

3e. „  „  voor  jalousiekappen. 
j  bestellingen van iniusleua ƒ30.  worden 

Je twee guldcu gerestitueerd. 
F. W. . 

2
n

u mm 

Eenige  voo
d 

e du P r n j i é » 35. 

A. E VAÏ , 
T T E 

, . . 
 i i d T i \ 

Nieuwe Constructie 
, 

Torenuurwerken 
, 

op  Ten-

N 1885. . 
(Souden en /.<!» eren . 

, 

Fhotozi  ootrra pbie 

e ondergeteekende vestigt de aandacht op sljn 
inrichtin g voor . bijzoade' 
geschikt voorde reproductie vau *  lan», l Veke-
ningeii enz. van till . Architeeteu er. Bouwkun 
digeu ; op die voor  r i i o i o / ï n » u^rnphi r  \ u r de 
reproductie van P lu i m eu Gravure* , ook van 

n voor  Boekwerken enz. ten dienste VEE 
. Uitgevers cn op zijne i èmt jpr-tnri < h | 

vuor 1111. , alles lot de minste prijzen. 
u met proeven vnu bewerking, wor-

den op franco aanvrage gratis toegczt'nden. 
O J . . 

. &  J. , 
N

mmm . 
op dB n Tentoonstelling le

18Sil liekroond met 
 v (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en , 

Bickerstraat 
. 

g tegen . 
. 

* ii nr  m. 

r . i ken, , 
, , 

. ent. ens. 

. (Syst ) 
J . W . . — Gouda. 

l>lafon«l8. «iipttratiemuren . Ventil«ti«'h«k«»rs. 
- en T E- . 

U  . _  C  Te,harding, vrduurmamlng van Halk- cu mZandttern, 

rmaten n i o»—« i i i »», «?«p. euz. _ _ 
van l uf vau l worden sinds O onder 

 li e geleverd door  den uitviudcr  en fabrikant 

 voor  Nederland 

, Hemtrhe'd. 
n

B. . - Arnhem. 
i  tt ill  X S T H  Tl  A

f  H. 
 voo , - en e N 
met Zilve  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 

e nndemeheld lnc 0 
, - cn

n , , ens. enz. 
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Vertegenwoordiger mor Nederland en

li
 d au ecnis in der  ; 

is bekroond door  den
 Tentoonstelling vun decnnitieve schilder-

kamt, Arnhem 1881; attesten va»
 uit alle oorden  ons lund en 

daarbuiten, «orden op aanvraag toegezonden, 
wordt door  lal van

 ru andere  in 
hunne bestekkeu

«ordt, tut  nu
 ea  anders 

afgeleverd dan in vaten voorzien van
 en  wdkc alk 'U «et-

lig zijn gedeponeerd. 

rardt  steeds op de  geleverd; 
desverlaugd met certificaat vun oorsprong. 

n leze de waardecreude nrtikcls over  dit loodwit in liet ,,A' v d.  dd 31 dan 1887-
in de „Huis-  en  d.d. 1 i 1887; iu de  d.d. 11 eu 2.1 Juni 1887' 
in dc „Sclnlder"  d.d. 1 i 18811; iu dc „Opmerker- d.d. 18 Juli 188'J cn 12 Juli 18'JO; iu dé 
„Ambachtsman" d.d. 8 Febr  18'JO eu in bet  „Bouwkundig ll'eekilud'  d.d. 5 . 1891. 

EN 

e Fabriek ™ 
, 

-

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenaars, eng. 

Systeem " 
n met het meestesacces geplaatst. 

 PrUerer lag lag. 
 ml) legen tlechl» rn traartlelotme 

 sckiiwd.

Werkplaatsen en : 
Omval, Herf
Fabrikant van marmer-, mozaïek-, torrazzo-

en granito vloeren, en van nlle soorten 

onder  garantie: vloeren, gewelven, enz. 
Brandvrij e constructiën, 

volgens de systemen Z en
tccinent-ijzenvcrkon); voordeden : lage assn-
raatie-premii  gering gewicht, waterdichtheid, 
geen onderhoudskosten. — Belangrijke .werken 
reeds uitgevoerd, o. in. voor  de nieuwe gebouwen 
iler  \ AN s Cacaofabrieken te Weesp en 
de Aletl- en Broodfabriek „Ccres"  te Amsterdam. 

, . 
Opgericht 1856. 

EeredlpUnia tnisti r d a m . 

n en Complete Gebouwen 
 gegalvaniseerd gegold ijzer. 

 en

worden verstrekt door  den Generaal-Agent 
voor  Nederland cn

, 
 39.

n van Parket, en Wandtegels. 

d n . E . 

G Ac , Amsterdam. 
s e 14. 

, Chemisch k van . 
g der  hrcekkrarht . weerstand tegen doorliuiging van r  en Hlaafymrr, Ball; nu 

C "̂ ' e P U T T E N worden  ver-
 geleverd van 

' ' gegalv , Zinken- nf 
; T j Cementen . 

'ïU'iititioen l 

Ter drukkeri j  der Vennootschap t Vaderland". 

E G N°. 51. , 17 r  1892. 

r  F. W. VAX T J(iz.' 
Adres voor e en Administratie van liet Weekblad en advertentien : 

Bureau van _A' Opmerker. Van Speijkstaaat  's-//age. 

Bureau'  der e van Architectura et Amicitia \. , 
. E JON(i  en PAU  J. E JOXGU. 

Stukken, deze e betretTende, te adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en, al, wit de Administratie van het Genootschap betreft, aan tien 
lste-Seeretaris, American , te'%Amsterdam. 

AV/.W.1 
 per  maanden of wel, bij  vooruitbetalingen 

i franco toezending, zes gulden per jaar. Voor  het buitenland en Xedcrlandsch ! C (de landen der  Postunie) /'  beiden bij  vooruitbetaling. : 
X ad  cent voor  eiken rej;el plaatsruimte en

 cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 
, bij  contante U'taling ad  cent per stuk 

; en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
[ * s-Hage en bij  den t . (i.  CZN., Boek* 
i bandelaar  te Amsterdam. 

N V A N T . 
1". e 37s l c algemeene, tevens 980s'1' gewone ver-

gadering zal gehouden worden op Woensdag 21 r 
a.s., des avonds 7'/ , uren precies, in het (ïenootschapslokaal. 

Agenda: 

 Openingsrede van den Voorzitter . 
n van het Bestuur. 

c Verslag over  den toestand van het Genootschap 
door  den 1 «te-Secretaris, 

1! Verslag van den 2de-'Secretaris. 
e. Verslag van den Bibliothecaris-archivaris. 
f. Verslag van den Secretaris der . 
 Verslag over  de geldmiddelen door  den Penning-

meester. 
li.  Verslag van de Verificatie-commissie betreflende 

het financieel beheer  door  den Penningmeester. 
i. Behandeling der  begrooting voor  1893. 
k. Verkiezing van een Bestuur. 

(Bij  het in werking treden der  nieuwe wet treedt 
het Bestuur  collectief af.) e aftredend'.- bestuurs-
leden zijn de heeren J. , . G. Jansen, 
C. \Y. Nijhoff , Th. . . Smeele, J. A . van der 
Sluijs Veer  en . C. 1). di Gazar. 

e heeren J. l en . G. Jansen stellen 
zich niet herkiesbaar. 

.. Verkiezing van een Voorzitter . 
111. Verkiezing van een bureau van . (Ook 

de redactie treedt bij  het in werking treden der 
nieuwe wet collectief af). e aftredende leden zijn 
de heeren . de Jongh, W. t Czn. en 
Paul G. de Jongh. 

e heer . de Jongh stelt zich niet herkiesbaar. 
u. Verkiezing van drie lokaal-commissarissen. Af-

tredende leden zijn de heeren: VV. van Boven, 
Paul J. de Jongh en C. , van . 

0. Uitlotin g van 5 aandeelen der  rcntelooze leening 
ran 18S4 voor  de bibliotheek. 

der n te Enkhuizen, 
tc 1 l mond. 

en Th. s en Comp! 

Namens het Bestuur: 

Dc lc-Secretaiis 

C. \V. . 

1892. 

Uitlotin g van 5 aandeelen der  leening van 1886. 
F. van e der  heeren F. J. J. J. Brunott , 1'. 

Goor en Th. . A . A . r  als gewone leden. 
, Als buitenleden zijn toegetreden de heeren Van 

A ET . 

979e Vetgadcrins; ran Woensdag 14 Decembei 

e Voorzitter  opent de vergadering en heet de leden 
welkom, waarna de notulen der  vorige bijeenkomst 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Onder  de ingekomen stukken bevond zich ten r teeen 
schrijven van de commissie tot veredeling van het 
ambacht, waarin zij  een beroep doet op onze mede-
werking wat betreft het veredelen der  ambachten , ver-
betering van den toestand der  beoefenaren der  ambachten 
en uitbreidin g en verbetering van het vakonderwijs om, 
met het oog op dc af te leggen proeven ter  verkrijgin g 
van den titel van meester  en gezel, de candidaten in 
de gelegenheid te stellen voldoende vakonderwijs te 
ontvangen; ten 2'lc een schrijven van het bestuur  der 
vakafdeeling timmerlieden van het Nederl. Werklieden-
verbond Patrimonium, waarin medegedeeld wordt dat 
op hun adres, aan den Gemeenteraad gericht oni beter 
toezicht op steigers bij  bouwwerken, afwijzend is beschikt 
en onze steun gevraagd wordt om bij  aanbestedingen 
voor  te schrijven dat de steigers soliede moeten gebouwd 
worden en niet hooger  dan 3 . boven den beganen 
grond mogen opgestcigerd worden zonder  schrikstciger 
cn dat op de balklagen een voldoend aantal steigerdeelen 
moet aanwezig zijn. Ook vestigt het de aandacht op dc 
wenschelijkheid van persoonlijke uitbetaling om het zoo 
verderllijk e uitbetalen in kroegen te voorkomen en 
wijst er  ten slotte op, dat op de meeste werken onvol-
doende wordt gezorgd voor  privaten voor  werklieden. 
Er werd bepaald beide stukken te beantwoorden en den 
steun van het Genootschap toe te zeggen. 

Al s gewone leden werden geballoteerd de heeren 
F. J. J. J. Brunott , 1'. F. van Goor en Th. . A . A . 

, die als zoodanig met algemeene stemmen 
werden aangenomen. 

e van a et Amiciti a  alleen k n inbond van stukken, t met  iui

W 
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e Vergadering ging nu over  tot de behandeling der 
Genootschapswet (huishoudelijk reglement) die, na eenige 
kleine wijzigingen goedgekeurd werd. 

n de vraagbus werd de volgende vraag gevonden: 
n men verfwerk of decoratie voor  duurzaam werk 

in lijmver f aanbrengen op een laag olieverf of is het 
een vereischte om met lijmver f op het hout te beginnen ? 

e heer  A . . Trautwein was zoo welwillend deze 
vraag te beantwoorden en meende, dat het beter  is de 
lijmver f direct op het hout aan te brengen; indien men 
haar  op olieverf wil aanbrengen, moet deze eerst ruw 
geschuurd worden. 

Nadat de Voorzitter  den heer  Trautwein bedankt en 
hulde gebracht had aan de leden der  commissie voor 
de wetsherziening, werd, niets meer  aan de orde zijnde, 
de vergadering gesloten. 

(A. et A.) A N . EEN W
 XX . 

Bij  dc beschouwing van dc kaart, die bij  deze brochure 
gevoegd is, dringt zich allereerst de vraag op, wat 
den schrijver  heeft kunnen bewegen zijn beurs juist 
vóór het Centraal-station te ontwerpen. n bij  de 
lezing niet duidelijk bleek, dat het den schrijver  we-
zenlijk ernst is met dit emplacement, zou men geneigd 
zijn onmiddellijk én brochure én kaart op zij  te leggen, 
als iets dat niet „au scrieux"  kan genomen worden. 

Niemand toch zou het dulden dat vóór het s 
een ander  gebouw opgericht werd, waardoor  dit monument 
aan het oog zou worden onttrokken; niemand zal er 
ooit ernstig aan denken voor  een onzer  schoone kerken 
iets te plaatsen, waardoor  men dat schoone niet langer 
zou kunnen bewonderen, evenmin voor  het ; 
dit alles zou men voor  onmogelijk verklaren, steunende 
op onze beschaving en zin voor  het schoone, die zich 
juist uit in liet zooveel mogelijk wegruimen dier  bij - . 
ombouwen der  groote monumenten, welke men in ver-
vlogen tijden daaromheen gegroepeerd heeft. 

t zoo iets al eens gebeuren, dan zouden, naast 
leeken en kunstliefhebbers, in de eerste plaats de 
kunstenaars daartegen opkomen. 

Wat zien wij  thans echter  gebeuren? t een „be-
kwaam en zeer  bekend deskundige"  zich er  voorspant 
'n dergelijk wandalisme tc begaan, „to t oplossing dei-
eindeloos hangende zaak, zonder  de verfraaiing der  stad 
uit het oog te verliezen!" 

Verfraaiin g eener  stad bereikt men dus door  het aan-
wezige fraai weg te bouwen! Fraaie theorie, voorwaar! 

Opmerkelij k is hetgeen de schrijver  aanvoert ter  ver-
goelijking van zijn denkbeeld betreffende de plaatsing 
voor  het .station. t afsluiten door  de twee geprojec-
teerde gebouwen is zeer  zeker  ook in het voordeel 
„van het Centraalstation. , dit gebouw van 
„onzen vermaarden stadgenoot zal zich, met zijn details 
„van kleine afmetingen in verhouding tot zijn groote 
„hoogte-afmetingen , aangenaam voordoen, afgesloten op 
„6 0 meter  afstand, dan als afsluiting van het brecde 

k en van de l'rin s e af gezien."  Com-
mentaar  is hierbij  overbodig! 

Verder stelt schrijver  voor  ook het tweede gedeelte-
van het k te dempen, en de rooilij n te verbeteren, 
teneinde „etn zuiver  evenwij'iigen toegangsweg"  te 
verkrijgen , die, „met het oog op den goeden stand, 
zeer  spoedig en fraai bebouwd zal zijn. r  — 
beweert schrijver  — zal dit stadsgedeelte een overwel-
digend schoonen indruk maken." 

Ar m  lamrak! t lot beware u voor  zulke ver-
fraaiers, die uw eenvoudig schoon, op deze wijze tot 
het superlatief „overweldiger"  willen opvoeren! 

Bij  deze brochure is — natuurlij k — ook een berekening 

gevoegd, die, als alle berekeningen van dien aard, klopt 
als een boek. Xog slechts de uitvoering en „de vetWf 
senlijking van den icenseh van alle Amstei da miners" is 
bereikt. 

t zij  ons met alle bescheidenheid vergund onder 
de evenvele Amsterdammers te behooren, die in de 
verwezenlijking van dit denkbeeld slechts een „acte de 
barbaric"  zien tegenover  ons schoon , Cen-
traalstation en omgeving. 

(A. et A.) " . 
t liemelsehe gerecht heeft 
zich ten lange leste 

„< tatferremt  over  mij  en 
mijn benauwde veste." 

Bij  de bestuursverkiezing, welke deze week in „Art i 
et Amicitiac"  heeft plaats gehad, is het oude bestuur 
in de minderheid gebleven en is daardoor  vervangen 
door  de navolgende heeren: Prof. C. . , voor-
zitter; A. C. Bic-ijs, vice-voorzitter; . W. Jansen, 
penningmeester; Gerard , secretaris en Ford. 
(j . W. Oldcwelt, 2e-secretaris 

T EX . ~ 
n eene buitengewone vergadering van de Jlaagsche 

afdeeling van de Nederlandsche j  ter  bevorde-
ring van Nijverheid hield de heer  J. J. van Xieukerken, 
architect te 's-Gravenhage, den 911™ dezer  eene lezing 
over  kunst en mode. Spreker  betwijfelde de mogelijkheid 
om zich een juiste voorstelling te maken van de uit-
werking , die mode en kunst afzonderlijk en te zamen 
hebben uitgeoefend, zoowel op ontwikkeling en vooruit-
gang, als op verval en achteruitgang in de maatschappij 
en welke invloed beide begrippen op de beschaving in 't 
algemeen hebben gehad. 

Onafzienbaar  is het gebied der  kunsten, maar  inder-
daad nog grooter  dat der' mode en geen dag gaat voorbij 
of het gebied der  mode wordt op allerlei manieren nog 
uitgebreid. t en mode toch zijn ingeweven in de 
behoeften van den mensen en niemand, rij k of arm, 
 geleerd of onwetend , kan zich aan den invloed van die 
beiden onttrekken en wel omdat alles wat hem omringt, 
daaraan onderworpen is. Toch zal niemand gaarne toe-
geven meer  schatting aan de mode te betalen dan hij 
verplicht is en omgekeerd zal ieder  met zekere vereering 
van kunst spreken als iets hoogers, iets beters. 

Een blik rondom ons en in onze geheele omgeving 
geeft spoedig de verzekering dat mode bijna alles 
beheerscht en mocht men meenen, dat de kunst in de 
beschaafde deelen der  wereld haar  hoogtij  viert, tot op 
de straten zelfs zal men ontgoocheld worden en zien 
dat de ecreplaats, die de kunst toekwam, door  de mode 
wordt ingenomen. 

Spreker  heeft zich meermalen moeite gegeven een 
juist begrip van beiden te verkrijgen, maar  moet eerlijk 
bekennen, dat alle omschrijving daarvan hem slechts 
teleurstelling bracht; men heeft het daarin niet verder 
gebracht dan tot het pogen een juist begrip voor  beiden 
aan tc geven. Zoo noemt i d kunst „d e 
som der  middelen , die de mensch aanwendt om zijne 
genietingen te volmaken", en ware deze omschrijving 
juist, zoo was ook mode kunst, daar  zij  bijdraagt om 
de genietingen van het leven te vermeerderen. 

Omschrijvingen, die kunst op een hoog standpunt 
plaatsen, zijn talrijk , maar  alle omschrijvingen, hoe 
schoon zij  Oj) zichzelf ook klinken mogen, stellen niets 
vast, daar  al het goddelijke, het ware, het schoone 
enz., zooals kunst in die verschillende omschrijvingen 
genoemd wordt, begrippen zijn, uitlegbaar  voor  ieder 
individu naar  zijn eigen begrip en afhankelijk van dat-
gene wat hij  onder  goddelijk, waar  of schoon verstaat. 
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e gaarne spreker  zou willen aannemen, dat kunst 
alléén waar is, valt volgens zijn meening niet te ont-
kennen, dat op het kunstgebied veel wordt aan-
getroffen dat den toets der  waarheid niet kan door-
staan , evenmin als de kunst steeds door  het ware, 
goddelijke of schoone wordt geïnspireerd om daarna 
als zijne meening te verklaren, dat misschien geen 
tijdper k de kunst zoover  buiten het goddelijke en 
verhevene gesteld heeft als juist deze tijd . Na zoovele 
qualification van kunst, als hij  machtig kon worden, 
te hebben nagegaan, heeft spreker  zich tot de mode 
gewend; de eerste omschrijving, daarvan gevonden en 
in het dagelijksch leven in gebruik, bestempelt haar 
vri j  juist en geeft het onderscheid met de kunst aan 

n zegt nl. „de mode is maar een ,»///"  en daaruit 
volgt dat zij  wispelturig, oppervlakkig en kort van 
duur  is, zonder  daarom altij d leelijk en onwaar  te 
zijn; zij  kan zelfs eenigen invloed ten goede uitoefenen, 
ofschoon de kwade eigenschappen haar steeds zullen 
beletten het hoogere standpunt der  kunst in te nemen. 

e mode heeft geene geschiedenis en vandaar  kan zij 
geen duurzamen invloed uitoefenen op ontwikkeling en 
beschaving; zij  komt uit zichzelf en verdwijnt zonder 
eenig spoor  achter  te laten. Waar  mode en kunst ver-
eend voorkomen, is dc uitwerkin g beter  en kan, zoo 
als later  zal blijken, gunstige invloed op de ontwikkeling 
der kunsten worden uitgeoefend. Spreker  behandelde 
de invloeden van dc mode op de kunst in vluchtige 
trekken, daar  kunst en mode reeds in de oudheid 
voorkomen en bepaalde zich tot hetgeen in de laatste 

e eeuwen sterk oj) den voorgrond is getreden. 

n de 17'leeeuw deed dc mode hare rechten, zoowel 
op de kleeding der  mannen als die der  vrouwen, gelden 
en in het laatst der  l6<le eeuw telde men in Xederland, 
vooral onder  de hoogere standen, vele volgelingen van 
het leven aan het Fransche hof; in de 17t l e eeuw strekte 

e zucht tot navolging zich ook tot den burgerstand 
uit en drong de mode overal door, waardoor  het on-
derscheid tusschen rang en stand langzamerhand ophield. 

n 1629 klink t ons de vraag in de ooren: „Zie t men 
dan onderscheid tusschen de wambuizen der  juffer s en 
die der  mannen?" e aanzienlijke dames dragen broeken 
en de jonkers loopen met fijne lange vrouweharen, af-
hangende tot (>p de schouders. 1 )e laatste bemerking betrof 
de pruik , op 't eind der  17de eeuw uit Frankrij k ook 
naar  hier  overgewaaid, in alle vormen voorkomende 
en in kostbaarheid de kleeding completeerende. Algemeen 
werd men dan ook op de mode gebeten en viel haar 
van alle kanten aan. Ook de broeken moesten het mis-
gelden, die toen ten dage buitengewone afmetingen hadden, 
zoodat elke pijp voldoende was voor  een geheel pak 
in onze dagen; elk onderdeel der  kleeding voor  zich-
zelf zou het onderwerp eener  omvangrijke studie kunnen 
uitmaken. t alles was voorafgegaan door  een tijdperk , 
waarin een andere schrijver  van de s zegt: 
„zi j  zijn spaarzaam in opschik, spaarzaam in du garde-
robe; fijn linnen, eenvoudige rok en kastoren hoed, 
zijn dc kostbaarste artikelen, terwij l de dames van den 
eersten rang een trekmuts dragen met Brabantsche kant, 
die echter  meer  kost dan een dozijn nieuwmodische 
hoeden"; hij  voegt er  kenmerkend nog aan toe: e 
Nederlander  verspilt alleen geld aan het linnengoed, dat 
de e werkman fijner  draagt dan de r 
van hoogen stand."  Ook onder  de middelen van be-
teekenis, die de mode medebracht, behoorden de reuk-
middelen en het snuiven. e grilligheid bleek echter 
eene lichtzijd e te hebben; zoowel de doozen voor  reuk-
werken als die voor  het snuiven, werden ware kunst-
werk-en en boden den kunstenaar-handwerksman gelegen-
heid een schat van kleuren, vorm en techniek tentoon 

te spreiden, waardoor  zij  tot voorbeeld kunnen strekken 
aan onze tegenwoordige goud- en zilversmeden, zoowel 
als aan de juweliers. Zoo ook oefende de versiering der klee-
dingstukken een gelukkigen invloed uit op de kunst, 
want de kanten en borduursels, de ornementen en deco-
ratiü n leverden een schat van werk voor  eene geheel op 
zichzelf staande industrie. De kunst profiteerde aldus bij 
de uitingen eener  gril en de kunstenaar  wist daarvan 
parti j  te trekken. Frankrij k bracht in die dagen mees-
terstukken van naald- en kantwerken te voorschijn en 
de meesters daarvan waren in hoog aanzien. Tijdens de 
regeering van k V ontwikkelde zich vooral 
de kant-industrie, dank zij  hierbij  het voorgaan van de 
maitressen des , waarvan o. a. madame de la 
Vallièr e over  haar  kleed van goud- en zilvcrbmcaat een 
overkleed droeg van doorzichtige zwarte kant. e 
Fransche, Brusselsche en e kant-industri e kwam 
dan ook in die dagen tot het toppunt van blcei en 
werd wereldberoemd. Ten bewijze dat eene nietigheid 
aanleiding kon geven tot het verwisselen der  mode, 
bracht spreker  in herinnering dat k V opeen 
hoffeest twee Engelsche dames zag, die een eenvoudig 
hoofdtoilet hadden en dat de Fransche dames zich haastten 
een dergelijke coiffure te bestellen, zoodra het bekend 
was, dat de g de aandacht op dit kapsel gevestigd 
en het als zeer  doelmatig geroemd had. 

1 letzij  uit mode of wellicht uit andere oorzaken begon 
er  groote belangstelling te bestaan in alles wat kunst 
betrof en men gaf daarvan blijken door  van een kunst-
vak studie te maken. Zoo was b. v. . de t 
zelve architect van haar  hotel en d de Pompadour 
de stichtster  van tie later  zoo wereldberoemde porselein-
fabriek te Sèvres. 

Nu moge de mode liggen binnen het bereik van ieder, 
omdat zij  niet aan wetten gebonden is, met kunst is dit 
een ander  geval; al vond men onder  de toongevers dier 
dagen vorsten bij  de gratie Gods, zoo zijn zij  daarom 
nog geen kunstenaars bij  de gratie Gods en berustte de 
invloed, tloor  hen op kunst uitgeoefend, wel op grillig -
heid maar  niet op den breetlen grondslag der  kunst, en 
tengevolge daarvan ging de breedheid en grootschheid 
in de kunst verloren. Aleer  en meer  wordt men dan ook, 
bij  de beschouwing der  kunstvoortbrengselen dier  dagen, 
getroffen door  den rijkdo m en de weelde, die om den 
voorrang strijden, terwij l eenvoud en ware kunstzin ont-
breken. e schoonste meubels uit die dagen geven den 
geest weer, voortspruitende uit den invloed van den 
vorst, zoowel in compositie als materiaal; het ornement 
is kwistig en overladen, de vormen zijn weelderig en 
toch zwaar, en de versiering is berekend op een over-
rijke n indruk . t is eene geheel andere kunst dan de 
zuivere e van slechts korten tij d geleden. Toen 
was nog hoofdzaak de vorm te versieren en thans zijn 
de hoofdvorm de lijnen der  versiering; gebroken lijnen 
treden op den voorgrond, de versiering is niet op haar 
plaats en waar  men krachtigen steun wenscht, vindt men 
gewrongen kolommen. e mode won voortdurend in 
beteekenis, en de kunst werd eindelijk geheel aan haar 
dienstplichtig gemaakt. Spreker  behandelde in korte 
trekken de mode van de r t e helft der  i8'ic eeuw; de 
heeren droegen een met goud en zilver  stikwerk om-
wonden rok, aan de panden met baleinen opgezet 
als een hoepelrok, voorts een pruik met staart en 
een steek, dien zij  onder  den arm houden om be-
schadiging der  pruik te voorkomen. s kleedden zich 
met rokken van 2 a 3 . middellij n met een keurslijfj e 
van verbazend geringe afmeting. Even weelderig als de 
mode was het inwendige der  woning; het ornement speelt 
hoofdrol en de rechte lij n heeft plaats gemaakt voorde 
kromme, met sierlijk dooreengeslingerd bloem- en blad-
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werk. Weelderig zijn de plafonds, kwistig versierd met 
de heerlijkste figuurtjes en groepen , prachtig de zijden 
en damasten behangsels, kortom ! het geheel vertegen-
woordigt de hoogste sierlijkheid en bij  dat alles viert de 
techniek haar  gouden feest; dit tijdper k is onovertroffen 
voor  den kunstenaar-hand.verksman. e o had haar 
intrede gedaan en met haar  de daaraan verbonden dwaas-
heid ; de mode gal het best den geest des tijds weer  en 
als zoodanig was zij  evenals de kunst die in haar  ont-
sprong : waar. 

Spreker  deed daarop een grooten sprong en ver-
plaatste zich naar  het laatst der  eeuw. e mode 
wordt zoo dwaas als het maar  kan en de eerste tij d 
van de regeering van k XV  levert een on-
uitsprekelijk e bron van dwaasheden. e hoed is een com-
pleet zeeschip geworden en bij  advertentie wordt in koop 
aangeboden een „chapeau pouffi"  in den vorm van een 
krijgstropee, waarop vlaggen, kanonnen en pauken een 
bevallig effect maken. d komt echter  veran-
dering in de kunst. e wufte weelderige lijnen verdwijnen 
en maken plaats voor  bijna nuchteren eenvoud. Aan de 
gebeeldhouwde paneelen wordt een gevoelige stoot ge-
geven en met de weelde verdwijnt ook tie houtsnijkunst. 
n de plafonds treedt eene geometrische verdeeling op 

den voorgrond, met band-ornement, meanders en derge-
lijken tot versiering. e kunst van modelleeren vermindert 
cn in alles is een zekere nuchterheid van behandeling 
waar  te nemen. e klecding wordt in tegenstelling van 
vroeger  zoo, dat de mcnschelijke vorm op den voorgrond 
treedt en zelfs zoo, dat de dokters haar  moordend noemen, 
zoodat zij  dan ook menigeen ten grave sleept. Voor-
zeker  mag men beweren dat de mode toomloos is, 
op zich zelve staat en blind is voor  alles wat haar  omringt. 
Van het begin dezer  eeuw tot een twintigtal jaren ge-
leden , bleef de mode aan het woord en maakte vooral 
op het gebied der  kleeding de grootste sprongen. e 
kunst was ingeslapen en de afwisselingen der  mode 
konden haar  niet doen ontwaken. Uit de gedane mede-
deelingen kwam spreker  tot de volgende conclusies: 

1" . dat mode en kunst niet altij d te splitsen zijn, doch 
dat, waar  kunst op een gril berust, zij  tot het gebied 
der  mode behoort: 2". dat mode de aanleiding tot kunst-
uitingen kan zijn en dat, al verdwijnt die mode, de 
kunst blijvend is en goede vruchten voor  de toekomst 
kan dragen;  dat bescherming der  kunsten een zegen 
is, doch aanwijzing der  richtin g van de kunst haar  ten 
verderve voert door  haar  onwillekeurig tot mode te 
maken; 4". dat kunst de mode leiden kan, wanneer 
kunstenaars de richtin g aangeven; dat mode op zichzelf 
echter  tot waanzin, ten opzichte van schoonheid en 
waarheid, voert. t daarom mode, door  kunst op goeden 
smaak geleid, verbetering aanbrengt en kunst wordt; 
maar  omgekeerd kunst, door  mode geleid, kunst en 
goeden smaak tot ondergang voert. 

Thans rijst de vraag, in welke verhouding staat de 
tegenwoordige maatschappij  tot mode en kunst en hoe 
staan beiden ten opzichte van elkander? Wij  staan thans 
weder  aan een „fi n de siècle"  en weder  heerscht een 
rusteloos zoeken naar  verandering, en talrijk e windvlagen 
schijnen de nadering aan te kondigen van een naderend 
onweder, dat men overal zooveel mogelijk tracht af 
te leiden. 

, waar  vroeger  de kunstenaar-handwerksman de 
kunst in handen had, is een helper  gekomen met reus-
achtige kracht, die hem het gereedschap grootendeels 
uit de hand genomen heeft en medehelpt om voort-
brengselen van kunst en mode binnen het bereik te 
Stellen van iedereen, van armen zoowel als rijken . Glans 
en overdaad van versiering worden voor  kunst versleten 
en door  die zucht naar  praal werkt men mede tot ver-

mindering van kunstsmaak en ontwikkeling der  mode. 
e is het toch mogelijk een uurwerk op een oester-

schelp aan te brengen of een als krant gevouwen asch-
bakje van steen te vervaardigen, indien men niet over-
tuigd was de voorwerpen te zullen verkoopen, en als 
mode-artikelen aan den man te brengen. VVaren mode 
cn kunst onverzoenlijke vijanden, dan zou de kunst ver-
dwijnen en de mode hare plaats innemen, maar  dan ook zou 
het begrip van waarheid en schoonheid van de wereld 
moeten verdw ijnen. e beide laatste verdwijnen echter 
niet en omdat die beiden niet zullen sterven, is ook de 
kunst voor  de eeuwigheid bestemd. r  kunst en mode 
kunnen samengaan en de eene kan aanvullen wat de 
andere mist, is eendrachtige samenwerking niet ondenkbaar; 
daartoe is het echter  noodig dat een van beiden leids-
vrouw is en laat dit dan de oudere zuster  „d e kunst" 
zijn. Van harte moet daarom de belangstelling in de 
kunsten worden toegejuicht; het oprichten van scholen 
en musea, het houden van wedstrijden enz. dat 
alles leidt tot ontwikkeling van goeden smaak, ver-
edelt de mode en doet zelfs de kunst naderen. e 
ontwikkeling mag niet eenzijdig zijn; ze moet voor allen 
zijn cn de middelen moeten binnen het bereik van 
iedereen vallen. Om ieder  kunstzin te geven, is alge-
meene kunstontwikkeling noodig; daartoe moet ieder 
leeren zien, een ieder leeren belangstellen in de kunst en 
de waarde der  mode leeren toetsen aan de kunst. Om 
het tot die ontwikkeling te brengen, is algemeene ver-
spreiding van gezonde denkbeelden noodig en de school 
moet daarvoor  het fundament zijn; daar moet men leeren 
zien, onderscheiden en vormen bestudeeren, waartóe het 
teekenonderwijs niet alleen op de lagere, maar  ook op 
ile hoogere scholen moet onderwezen worden, waarbij 
goede geschriften verspreid en onderwijs in handenarbeid, 
met goede voorbeelden op allerlei gebied, gegeven moet 
worden. Spreker  eindigde zijne lezing met den wensch 
dat ieder  moge bijdragen tot den bloei van de Neder-
landsche Nijverheid, die eertijds zoo hoog in aanzien 
was en waarvan de overblijfselen thans nog eene onput-
telijk e bron van studie voor  de ontwikkeling der  Ne-
derlandsche d uitmaken. 

1 X C, E Z O N  E X. 

Amsterdam, 14 r  1892. 

Aan de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst 
te Groningen. 

t genoegen vernamen wij  uit het verslag uwer 
vergadering van 26 November  11., opgenomen in De 
Opmerker van  dezer, de uitkomst der  proeven, door 
uwe commissie voor  materialenkennis met een groot 
monster  onzer  „waterverf ' genomen. 

t dit monster  een grijze portland-cementkleur  ver-
toonde , behoeft geen bevreemding te wekken, als wij 
u mededeelen, dat het best mogelijk is, dat er  een 
tint-verschil bestaat met de staalkaart. Wij  hebben 
alleen niet nogmaals wit gezonden, omdat wij  dit voor 
buitenwerk een minder  geschikte kleur vinden. 

Wat de conclusie betreft, die door  uwe Vergadering 
genomen werd, wenschen wij  er  nogmaals op te wijzen, 
dat wij  het minder  gunstig resultaat, met een vroeger 
monster  verkregen, alleen daaraan toeschrijven, dat de-
proef niet goed genomen werd. 

All e kleuren toch, worden op volkomen dezelfde 
wijze gefabriceerd; alleen worden de gewenschte tinten 
door  toevoeging der  verschillende kleurstoffen verkregen. 

Om echter  elk wantrouwen op te heffen, verzoeken 
wij  u iemand te willen opdragen, om in ons magazijn 
zooveel monsters der  „waterverf ' te nemen, als hem 
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nutti g voorkomt; wij  zullen dan onzen geheelen voorraad 
daartoe tot zijne beschikking stellen. 

Wi j  vertrouwen dat aan ons verzoek zal worden 
voldaan en zijn overtuigd, dat daarna ook u de deug-
delijkheid onzer  „waterverf "  in al hare kleuren zal 

. 
, 

G . . S &  Co. 

G T "  T . 
Vergadering :>an lo  1S92. 

Nadat de Voorzitter  dc aandacht der  vergadering gevestigd heeft op 
liet nieuwe altaar  in de . kerk aan de t alhier, ver-
vaardigd door  de heeren '1'e Poel en Stoltefus, mededeeling heeft gedaan, 
dat de heer  Xooyen boekwerken enz. uit zijne bibliotheek aanbiedt voor 
een eventueel op te richten leescirkel, en pont .i der  agenda, nl. verkiezing 
van een 3e"  gedelegeerde voor  de e in zake „Veredeling 
van het ambacht door  proeven van bekwaamheid"  verdaagd is geworden 
tot eene volgende vergadering, gaat de heer  J. J. van Nieukerken, ar-
chitect alhier, over  tot het houden eener  voordracht naar  aanleiding van 
<le vraag : Wat moet bij  de meubileering van een burgerwoonhuis meer 
op den voorgrond treden : het volgen van een historischen stijl, ot het 
zoeken naar  harmonie door  samenvoeging van toevallig bijeen gebrachte 
deelen? 

Spreker  hoopt dat hij , die het niet met hem eens is, flink zal tegen-
spieken om door  wrijvin g van gedachte wellicht tot een goede oplossing 
der  vraag te geraken. 

n is plaatsen van voorwerpen in een vertrek, zoowel voor 
gebruik als voor  versiering, en nu staat, volgens hein, op den voorgrond, 
«lat het meubelen afhankelijk is van dc inrichting van het vertrek. Niet 
alleen behooren tot de meubels: stoelen, tafels en dergclijken, maar  ook 
kleeden, gordijnen en hetgeen verder  in het vertrek aanwezig moet zijn. 

r  moet harmonie zijn tusschen vertrek en meubels, harmonie in vorm 
en kleur, in een woord eenheid in alles. t het tijdperk der  < iothick 
kan spr. tie inrichting der migerwoningen weinig beoordeelen, meer  is 
hem bekend van de zalen, die in groote huizingen en kasteden aanwezig 
waren. liet aantal meubelen dier  zalen is beperkt; rustbanken, tafels, 
stoelen enz. zijn in klein aantal aanwezig, in lijnrechten strijd met de 
tegenwoordige overvolle salons. 1 e meubelen, in een hoek of bij  de 
schouw geplaatst, vormen groepen, die noodig zijn 0111 zich niet geheel 
in de ruimte te verliezen, liet karakter  van het vertrek is met die meu-
belen in overeenstemming; de balken van den zolder  zijn in 't gezicht, 
de lainbrizeeringen hoog, van eikenhout; de kleine ruitjes in de vensters, 
<lie vaak in diepe nissen staan, en tie hooge borstweringen geven een 
scbaaisch licht; tie muren boven tie i i/eeringeii zijn wit of met tapijt-
werken behangen; tlat alles komt overeen met tic meubelen zeiven, die 
van groote afmeting zijn en in hun stijl overeenkomst verraden met tie 
bouwwerken dier  lijtien. tip tie kasten vindt men tie kanteelen tier  kasteelen 
;erug; de beslagwerken tip tie deuren, en tie profielen komen met tlie 
van den bouwstijl overeen, kortom vertrek en meubels ademen tienzelfden 
geest. (Jok in kleur  en versiering is tlil het geval. Sterke kleuren komen 
overeen met de donkere kleur  van het eikenhout. 

Gaan wij  van tie Gothiek tot tic e over, dan treffen wij  daar 
in botifdzaak weder  hetzelfde aan. e profileering heeft wel eene groote 
verandering ondergaan, maar  tie zolders en hooge lainbrizeeringen vindt 
men terug. e wanden zijn met gobelins en goudleer  bedekt, tie 
meubels zijn zwaar  van vorm en alles is in overeenstemming niet het 
streven onzer  voorouders om iets te maken niet voor  èin dag, maar  voor 
tic toekomst. n het tijdperk van i.odewijk V valt eene merkwaardige 
verandering waar  te nemen; bet strenge beeft opgehouden te bestaan en 
de rechte lijn heeft plaats gemaakt voor  tie kromme. Alles wijkt af van 
tie Gothiek en , de vertrekken hebben een geheel anderen 
indruk gekregen. t is de tijt l tier  Barok en , waarin elk ver-
band tusschen constructie plaats maakt voor  datgene wat men toen het 
mooiste rond; alles is wuft en weelderig, zoowel het vertrek als de 
meubelen. Na de plafonds cn gobelins, damasten en zijden, kleuren en 
meubels uit dien tijt l te hebben behandeld, komt spreker  tot het tijdperk 
van k , waarin tie rechte lijn hare intrede wetler  doet en 
het behangselpapier  in kleur  tot tie versiering tier  wanden bijdraagt*  Ook 
tlit tijdperk wordt door  hem nagegaan en hij  eindigt zijn overzicht met 
tic opmerking tlat vroeger  in alles harmonie bestond. 

Spreker  gelooft dan ook niet, tlat men in een k Gothische 
meubelen kan plaatsen, of omgekeerd, of tlat men b.v. Gothische eu 

n bij -stoeltjes kan voegen en betwijfelt of het 
eene wel met het andere is te vereenigen. 

liet is mogelijk, tlat iemand van groot talent tie vormen en kleuren, 
die passen in tie verschillende stijlen, zóó weet om te werken, tlat ze 
door  elkander  verwerkt één geheel vormen en ons begrip van harmonie 
bevredigen, maar  tot heden heeft hij  daarvan nog geen voorbeelden 
gezien. 

Na deze inleiding ontstond een debat. e opmerking werd gemaakt, 
tlat men in tic eerste plaats trachten moest ook op tlit gebied zichzelf 
te zijn en zooveel mogelijk af te wijken van tie historische stijlen, tlie 
langzamerhand sleur  veroorzaken; tlat tie hoofdzaak moest zijn voor  alles 
wat in een vertrek geplaatst wortlt, een achtergrond te vinden, waartegen 
het zoo voordeelig mogelijk in vorm en kleur  uitkomt, en vertier  har-
monie tusschen het vertrek zelve en tie meubelen, maar  bovenal ook met 
de kleeding tier  tegenwoordige bewoners, tlie geheel andere eischen 
stelt dan tie kleeding van vroeger. 

n ander  spreker  was dankbaar  maar  niet voldaan; de inleider  doelde 

in zijne geheele retle op rijk e ineubeleering, maar tie vraag was; hoe zal 
deze in burgerwoningen moeten geschieden, waar  men gebrek heeft aan 
tie fondsen, om zich datgene aan te schaflen wat uit tien aartl van den 
stij l reeds harmonisch is, en waar  men veelal volkomen heterogene vormen 
bij  elkaar  moet laten passen ? 

e beer  Van Nieukerken verklaart , in antwoord aan de spraken, geen 
voorstander  te zijn van het zoeken naar  een nieuwen stijl . Stij l wortlt 
niet gemaakt; hij  groeit uit behoeften en omstandigheden. Zij n hoofddoel 
zou steeds zijn het zoeken naar  harmonie en die kan op verschillende 
manieren gevonden worden; hij  gelooft echter, tlat men, ontlanks zich-
zeiven, steeds in een stijl zal terechtkomen, wanneer  men volkomen har-
monie gevonden heeft j  meent vertier  dat tiaar, waar  men beperkt is 
in middelen, slechts op ,','ne wijze harmonie kan worden liereikt , nl. door 
toepassing van den grootsten eenvoud. t men alle twijfelachtige ver-
sieringen overboord werpen; men benuttige wat men heeft ZOO eenvoudig 
mogelijk en dan kan er  smaak zijn, en kan voldaan worden aan het 
gevoel voor  harmonie, dat de mensch bezit. 

Nadat nog mededeeling was gedaan, tlat in eene vergadering van her 
Wisscnschajil. Central- Verein te n . Galland eene voordracht 

zou houden over e architectuur, en de heeren J. . C. van 
d en Th. Teunissen als kunstlievende leden waren aangenomen, 

werd de vergadering gesloten. 
Voor de kunstbeschouwing waren door  den heer  1-'. J. V. van deu 

l afgestaan eenige sierlijk e door  hem vervaardigde boekbanden en 
door  tie heeren J. J. V. Nieukerken en J. P. e eenige fraaie plaat-
werken. 

 i G 1 l "  T E s . 
Vergadering, gehouden op den "

t een hartelij k welkom aan tien heer  V. Engels, die voor  't eerst 
als lid ter  vergadering tegenwoordig was. opende tie Voorzitter  deze 
bijeenkomst. e notulen der  vorige vergadering werden voorgelezen en 
goedgekeurd, waarna het stellen van candidaten voor  vij f leden van tien 
„Arbeidsraad "  aan de orde werd gesteld. e aftredende leden, tie heeren : 
. . Pfeiffer, architect, t. . van n en A. <'. Paarilekooper, beide 

patroons, en W. Wissink, werkman, tlie met  y , tier  stemmen herkiesbaar 
zijn, werden respectievelijk als candidaat gesteld. Voor de vacature, ont-
staan door  het tusschentijtls aftreden van tien heer  J. , werd de heer 
J. n als candidaat aangewezen. Voor afgevaardigden ter  alge-
meene vergadering van tien „Arbeidsraad "  werden gekozen de heeren: 
. Brouwer, E. v. j  eu J. '1'. Wouters, die allen tleze benoeming aan-

naiuen. Alsnu was puin ; can het convocatiebiljet, hef kiezen van een 
onderwerp voor  tie tweetle prijsvraag, aan de orde, waarbij  na gehouden 
discussion tie keuze viel op een gebouw met verschillende ateliers 
voor  architecten, beeldhouwers, schilders, woning, tentoonstellingszaal, 
spreekkamer, conciërgewoning enz. r  tie leden werden eenige gegevens, 
vastgesteld voor  het tc maken concept-programma van bovengenoemde 
prijsvraag. r  den Voorzitter  werd nu voorgesteld tie zeer  interessante 
kunstbeschouwing le bezichtigen, bestaande ten eerste uit eenige, door  de 
heeren Alexander  en Engels op /eer  artistieke wijze uitgevoerde beeld-
houwwerken en modellen, ten tweetle uit een groote collectie photographieen 
van beeldhouw, en bouwwerken van Parijs, Brussel en Antwerpen, van de 
heeren . J. x en A. J. Sanders, en ten derde uit eenige teeke-
ningen met een aquarel van een ontwerp van den heer . Stoffel*. Na 
deze kunstbeschouwing deetl de Voorzitter  eenige mededeelingen, waarna, 
onder  dankzegging aan de heeren Alexander, Engels, , Sanders en 
Stoll'els, voor  de door  hen gegeven kunstbeschouwing, de vergadering 
gesloten werd. 

J T o l ' G  lit . 
G . 

Vergadering van Vrijdag
Xa voorlezing van tie notulen, werd de quaestie over  het uitbetalen van 

loonen in kroegen nogmaals aan tie ortle gesteld. r  den heer . 
n G.Pzn. werd erop gewezen, tlat in het bestek voor  een te bouwen 

stoomwasscherij  te Amsterdam, onder  lieheer  van den architect -
en die onlangs was aanbesteed, de verplichting was .-pgenniuen om het 
loon op het werk uit te betalen. Spr. zelf had reeds eenige malen in 
bestekken het verzoek gedaan om het uitbetalen in kroegen tegen te gaan, 
maar acht het verkeerd den aannemer tleze bepaling als plicht op te leggen 
en vindt het beter  tlat zij  zeiven tot tie uitbetaling tip het werk 
besluiten. 

e Voorzitter  merkte hierbij  op, dat het in de vergadering van den 
Volksbond juist tic- aannemers waren, die op het verplicht stellen aan-
drongen en stelt voor, dat tie Vergadering tie weuschelijkheltl tot het 
opnemen dezer  bepaling in dc bestekken zou uitspreken. 

e heer  Ee Grand, secretaris van tien Volksbond, wil vooreerst het 
begrip tegengaan, tlat de Volksbond een bepaalde atachaflersbond is, 
zooals reeds hier  en tiaar  werd opgemerkt, maar hoopt, bij  het eindigen 
van tie drankwet in 1902, nieuwe bepalingen te verkrijgen tegen hel drankmis-
bruik . Spr. verzoekt de aftl. iets meer  te doen dan alleen tie wenschelijkhcid 
uit te spreken en verwacht meer  heil door  tie opneming tot verplicht-
stelling in tie bestekken. 

n antwoord hierop zegt tie Voorzitter  dal tie Afdeeling niet in staat 
is decreten uit te vaardigen, daar  men in het bouwvak met zooveel 
verschillende omstandigheden heeft te maken. Wordt evenwel deze zaak, 
zooals reeds is gedaan, dikwijl s besproken, dan zal dit meer  gevolg hebben 
dan men oppervlakkig denkt; met de verzekering tegen ongelukken, die 
thans in bijna geen enkel bestek ontbreekt, is het evenzoo gegaan. 

t voorstel van den Voorzitter , om tic wenschelijkhcid uit te spreken 
dat de loonen voortaan op het werk zullen worden uitbetaald, werd 
daarna aangenomen. 
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a werd dc uitschrijving; van een tweetal prijsvragen vastgesteld, 
betreffende de behandeling van een salonwand in een heerenhuis met liet 
oog op de tegenwoordig gebruikelijke vulkachels, en een schuifvenster 
met winterramen en betimmering voor een villa. Tot leden der  jury 
werden benoemd de heeren Jos. Th. J. Cuypers, . J. Oucndag en j . 
E. v. d. Pek. 

Na aldoening hiervan vroeg een der  aanwezigen of het Bestuur  wel 
kennis had genomen niet de door  11. en W. van Amsterdam in de be-
grooting aangevraagde som van ƒ 2S172 voor  uitbreiding en reorganisatie 
van de afdeeling Publieke Werken. 

Aan spr. is bet feil bekend dat een ambtenaar  van deze afdeeling ver-
gunning beeft gekregen voor  de uitvoering van een particulier  bouwwerk 
te Amsterdam van ongeveer 21, ton cn hij  vindt bet niet te verklaren dat 
bij  een dergelijken toestand sprake kan zijn tot uitbreiding en hooger 
bezoldiging van het corps ambtenaren. 

Op voorstel van den heer . 1'. e Nm. werd besloten bet 
r  van de j te verzoeken deze zaak ernstig te 

onderzoeken. 
t verdere gedeelte van den avond werd doorgebracht niet de bezich-

tiging van een even zeldzame als fraaie collectie photographieën van den 
heer  1'. E. , betrekking hebliende op eene door  hem gemaakte reis i 11 
Noord Afrika , waaraan dc kunstgever  interessante mededeelingen toevoegde 

 B  T E N . 
. Bij  dc behandeling der  begrooting in de Tweede 

r  der  Staten Generaal beloofde de r  van Binnenhinsche Zaken 
bet geven van bacteriologisch onderwijs aan de polytechnische school te 
/uilen bevorderen al> er  lokalen beschikbaar  zijn en het volgend jaar de 
instelling van een proefstation voor  bouwmateriaal in overweging te 
zullen nemen. 

— Op voorstel van tien heer  Van k besloot de Tweede r 
met 56 tegen 36 stemmen tot het schrappen van den post van /'  12,000, uit-
getrokken ten behoeve van de inzending in de afdeeling schoone kunsten 
Op de tentoonstelling te Chicago. 

g is hierterstede het examen aangevangen voor  adspirant-
opziehter bij  's s telegraaf, waarvoor  zieh 20 candidaten hebben 
aangemeld. 

— e algemeene vergadering van aandeelhouders in het . Zool. . 
Genootschap heeft dezer  de statuten- en reglementsher/ieningen 
goedgekeurd, die strekken om de instelling tot nieuwen bloei te brengen en 
verband houden met de plannen tot reorganisatie van die ontspanningsplaat> . 

Nadat in de vergadering van 24 Oct. jl . in beginsel was besloten tot 
stichting van een nietivv hoofdgebouw, vroeg het bestuur  in deze verga-
dering de goedkeuring van de aandeelhouders op een door het mede-
bestuurslid den heer  \Ves<tra, architect, belangeloos ontwen-pen plan voor 
een hoofdgebouw, dat zal bevatten een zaal voor  3000 menschen. dat niet 
meer  kosten mag dan /'  125.000 en op het terrein van het bestaande 
gebouw zou verrijzen. 

t geheel is voor  latere uitbreiding vatbaar. 
Over 'le al of niet wensche ijkheid om het gebouw aan den ingang van 

den tuin te stichten; om, door het uitschrijven van een prijsvraag, ook 
nog anderen gelegenheid te geven plannen in te zenden en hel toevoegen 
van eene commissie van deskundigen aan het bestuur, hetzij  tot het uit-
brengen van rapport over  het thans aanhangige bestuursplan, hetzij  om 
hel bestuur  bij  tie uitvoering van het werk ter  zijde te staan, — werd 
angdurig van gedachten gewisseld. 

Al die denkbeelden werden in motiën belichaamd. 
r de vergadering verwierp met groote meerderheid : 1°. het uit-

schrijven van een prijsvraag voor  een hoofdgebouw aan den Benoorden-
houtschen weg binnen de grenzen van het voor W beschikbare crediet; 
2". de benoeming van drie deskundigen, ten einde over tie al of niet 
wenschelijkheid der  uilvoering van het bestuursplan te ndviseeren en om, 
bij  ontrading, een prijsvraag uit te schrijven : 30. het hooren van deskun-
digen zonder het uitschrijven van een prijsvraag en 4". het toevoegen 
aan het bestuur  van een deskundige commissie bij  de uitvoering van 
tien bouw. 

Wat het laatste betreft, werd door het bestuur  medegedeeld, dat het 
in de liedoeling lag met deskundigen, die het bestuur  trouwens in zijn 
midden telt, te rade te gaan. 

e slotsom was, dat eenparig en onder  applaus der  vergadering een 
motie werd goedgekeurd, waarbij  met vertrouwen de uitvoering van het 
bouwplan aan het bestuur  wordt overgelaten. 

. B. en W. hebben het voornemen om een einde te maken aan 
het thans in hooger  instantie dienende geschil over  den Argrandbrander  van 

s en tien d voor  te stellen eene overeenkomst te sluiten met de 
l Continental < las-Association, waarii*  o. m. de volgende bepalingen 

voorkomen: 
e gemeente verbindt zich den in i 1S03 aan de . C. Ci.-A. te 

betalen een som van ƒ300,000 in eens en bovendien / 0.0035 per kubieke 
meter  van het gas, geproduceerd in de jaren iS<jo en 180,1, welk l>edrag 
nog vermeerderd wordt met een interest van vijf percent van l Januari 
1S92 tot den dag der  betaling. 

Voor de jaren, volgende op den in Januari  zal de bij  tie con-
cessie bepaalde uitkeering aan de gemeente (403 ct. per  kub. meter  gas 
bereid boven de 13 millioen kub. meter) verminderd worden met ƒ 0.0035 

 kub. meter. 
e overeenkomst gaat in zoodra deze door  door  den d en Gedepu-

teerde Staten zal zijn goedgekeurd. 
— t Bestuur van de j  tot Bevordering der t 

geeft kennis, tint het examen tot het verkrijgen van een diploma voor 
Bouwkundig opzicliter, volgens besluit tier  Algemeene Vergadering van 
28 i  zal worden afgenomen op deu lijden, 20sten en 2isten 
Januari 1893, van 's morgens 9 tot 12 en  tot 4 uur, door  eene com-
missie, samengesteld uit de heeren: ('. , voorzitter  der -
schappij  tot bev. der  bouwkunst, areh.-ingenieur, voorz.;  v. , 
leeraar in de wiskunde.; P. J. , opzichter  bij  tien Provincialen 
Waterstaat in ; F. . van , aannemer en industrieel; 
C li. Posthumus , architect. 

e candidaten worden verzocht zich aan te melden bij  den secretaris 
der j  tot bev. d. , t 402, te Amsterdam, 
vóór den 10"  Januari 1893, alwaar  het programma van eischen, waarin 
de verdere voorwaarden, verkrijgbaar is. 

. r  de commissie voor  de in 1X93 alhier  le houden 
tentoonstelling van nationale nijverheid is aangekocht een gedeelte van 
het gebouw der  Sportlentoonstelling te Scheveningen, benevens een groote 
hoeveelheid decoratief en andere benoodigdheden, als tourniquets, bureau-
behoeften, enz. Een gedeelte hiervan zal ook worden aangewend voor dc 
gelijktijdi g te houden , bij  gelegenheid van het 
4b'1'' landlmishoudkundig congres. 

e laatste tentoonstelling wordt gehouden op terreinen rondom het 
hotel  terwijl de tentoonstelling van  ij  verheid zal plaats 
hebben op een terrein achter  het hotel WUseman. 

» . 
— j  den Waterstaat in é is; 
Ontslagen : op verzoek, eervol, de opzichter 

2e kl. 11. J. . G. ; 
Benoemd: tot adspirant-ingeuicur  (). E. -

pa rd; 
Belast: met tie waarneming der betrekking van 

opz. 3e kl.' de ambt. V. A. de Witte; 
Tocgt: <eg,l; aan den chef der  2e waterstaatsafd. 

de benoemde adspirnnt-ingenieur . 11 oman van 
der ; aan den chef tier  5e waterstaatsafd. 
de opz. ie kl. |. . l.ethé; aan den chef tier 
4e waterstaatsafd. «le benoemde adsprirant-inge-
nieur  Jhr. P J. . 

Oïergtplaatst  van tie res. Prolndinggo naar 
tie res. Palembang, de opz. 3e kl. S. |. Weg n ; 
van de res. Pasoeroean naai' l'ekalén de opz. 
le kl. V. . Abell ; van tie res. , met 
intrekkin g zijner  ((verplaatsing naar , de 
opz. 2e kl.  J. 1.. O. F. ; van de 
res. g naar tie res. , de opz. 2e 
kl. J. Vreedenburgb. 

Geplaatst', in de res. lianjoeinas, de waarn. 
opz. kl. V. A. de Witte. 

— j tie Staatsspoorwegen op Java is eervol 
uit zijne betrekking ontslagen de onderopzichter 
le kl. . G. Th. Ciebrant, en benoemd tot onder-
opzichter  3e kl., tie onderopzichter  2e kl. 1'. . 
i lornung. 

— e civiel-ingenieur  Jhr. . E . m is voor 
den tijd van één jaar  gecontinueerd als adjunct-
ingenieur  bij  de werken tot verlegging van tie 
uitmonding der . 

— 1 >e civiel-ingenieur  J. G. G. h is tot

Januari 1S04 gecontinueerd als adjunct-ingenieur 
bij  de werken van den n Water-
weg en de heeren J. P. , Th. s 
en . Westhoeve tot dien datum als buitengewoon 
opzichters. 

— n heer  J. A. P. van k is met ingang 
van l Jan. a. s. benoemd tot buitengewoon opzich-
ter  bij  de werken tier  Zuid-Willemsvaart. 

— Aan den heer  G. Blankevoort, opzichter  2e 
kl. bij  tien aanleg van Staatsspoorwegen, is met 
ingang van 1 Januari a.s. een eervol ontslag 
verleend. 

1 heeren J.  1. tie \ 1 ie- te < ini iclieni, 
il.  B. van t 11111 en J. s te r 
zijn voor  den tijd van 20 maanden benoemd tot 
buitengewoon opzichters bij  het maken van tien 
onderbouw voor de brug over het h 
kanaal, onder tie gemeente Nederhemert. 

— e heer . van h te Gennep is met 
ingang van  Xovember  li . benoemd tot adjunct-
ingenieur  bij  de e spoor-
wegmaatschappij, afdeeling tractie en materieel. 

— Volgens de X. . ('. is de heer . -
broek, architect te , benoemd tot be-
stuurder r  maatschappij  tot exploitatie van 
bouwgronden „Westzeedijk"  aldaar. 

— Op voordracht van bet dagelijksch bestuur 

der Nederlandsche , is door 

d n raad van commissarissen tot directeur  tier 
j  benoemd, de heer  J. k 

te Wageningen. 

 heemraadschap van d op een salaris van 
ƒ 700. Adressen vóór  27 1 >ec. e. k. bij  den ingenieur 
van d te . 

— Assistent in de n a 111 u r k u n d e 
aan tie Polytechnische school te t op eene 
jaarwedde van / 1200. Schriftelijk aanmelden vóór 
 Jan. e. k. bij  elen hoogleeraar-directeur . A. 

(.'. Oudeinans Jr. 
— Teekenaar-opzichter  op eene ijzer-

gieterij. Jaarwedde ƒ 600. Adres lett. » B A, 
Alg. Adv.-bur. Xijgl i &  Van , . 

V A C A N T E . 
r  bij  het hoog-

N 

, 
Photozincofprnphie 

e oudergeteekeude vestigt  de aandacht  op styn 
inrichtin g voor  Phatalll , bij  zonde' 
geschikt voor  de reproductie vau Plana, Teeke» 
nlngen enz. van 1111. Architeeten en Bouwkun 
digeu; op die vuor e voor  de 
reproductie van Pinten en ttravurea. ook Tan 
Tt' i'k r 11 i 11 ge 11 voor  Boekwerken cn/. ten dienste fa 1. 

. Uitgevers en op zijne st t réwt l |»e-lnrli n n » 
voor  Uil . , alles tot de minste prijseu. 

Prospectussen met proeven vnn bewerking, wor-
den op franco aanvrage gratis torgcznudei'. 
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OP 

 28  1892. 
n Jket  te lUitrrtlam 

NAA

 van: 
n en Vlakke Waal klin-

, , Waal-
w , s 

uit t of van de , 
Usel t plavei en e 

e Usel . Escaus-
synsch steenen -
den, Schelpkalk. Luiksche 

, , , 
Faueonval-, Lava en  Jen-Aliii 1-

, Steenslag' van -
lijk e steen, . -
zand. , d cn 
Gegoten n t >ns 
en . 
e voorwaarden liggen, oji de gewone dagen cn 

uren, iu liet Timmerhuis ter  lezing cn zijn, tegen 
betaling van 25 cents, verkrijgbaar  bij  Wed. 1'. 
VAN E EN ZOON, Boudrakken aan den 

u nu. 73, alwaar tevens dc in tc vullen 
gezegelde inschrijvingsbiljcttcn, tegen betaling van 
22'/Ï  cents per  stuk, te bekuincu zijn. 

Openbare 

 eu S vau 
 ziju voornemens op tH-êdug 

den 3 Janna* t des namiddags te 1 
Uur. ten e aldaar  saa te bc*tedcu : 

N van eene -
L aan de

Bestek, voorwaarden en teekening liggen op de 
gewone dagen eu uren, ter  kennisneming op de 

 Secretarie en iu liet Sfads-Ttm/ncrbiiis 
te  cu ziju tevens voor  ƒ 1.— verkrijg -
baar  hij . P. VAN \\ E \ ZOON, Boek-
drukkers Houttuin nü. 73. 

Nadere n zijn tc bekomen aan gemeld 
Timmerltfis. c aanwijzing iu loco zal plaats hebben 
op  deu Ü'J  1892, des voor-
middags te 11 uren. 

e iusehrijviugsbiljclteu moeien op den dag der 
aanbesteding vóór des namiddags ecu uur zijn ingc-
leverd in eene daarvoor  aangewezen gesloten bus, 
geplaatst op de (ienieeiite-Secrrtarie, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

n  Timmerhuis le Hutterdmm, 

 vun 
Tegels, , -

zen, , , -
Cement, , , 
Snuit van Vlas, , -

, , , 
, -

, Sponzen, s L in -
nen, Afneemdoeken, n 

, , Sin-

gel. l , . Jaloe-
, Glazen , 

Lampeglazen, Zeemvellen. 
, , e Zeep, 

, Vet , Wagen-
, , Lampen-

katoen, . , 
, , , 

Zink, Lood, d Looden 
, n - en Tap-
, , . 

. Staal, n 
en . 
e voorwaarden liggen op dc gewone dagen en 

uren, iu het Timmerhuis ter  leziug cu zijn, tegeu 
betaling van  cents, verkrijgbaar  bij  Wed. P, 
VAN  en ZUON, Boekdrukken aau den 
Houttuin u°. 7''1, alwaar tevens de in tc vullen 
gezegelde insehrijviugsbiljcttcn, tegen betaling van 
2S'/« cent jicr  stuk, tc brkoiucu zijn. 

Op Vrijdag  P« smmBOr, des middags 
twee uur, zal door i t cn S 
der gemeente J ten raadhuize 

n aau besteed: 
1.

2.

Aanwijzing iu loco zal geschieden  den dag 
der aanbesteding, beginnende des morgein) ten 
negen uur tc . 

bestekken cu teekeuiugen liggen van nf g 
U dezer  ter  inzage, 011 het , cu zijn van 
af dien dag verkrijgbaar. 

e van dc bedde eerstgeuuemde werken ïi 75 
cent en die van dc beide lautstgruncuide ii 5tl 
cent per  stel, op bet s cn bij  den architect 

 tc , die desverhingd iulich-
gen verstrekt. 

Openbare 

i eu 1 S vau 
 ziju voornemens op ËHnuüng 

den l  des namiddags te 1 
uur, ten e aldaar  aau tc besteden : 

t N de
met e . 

Bestek, voorwaarden eu teekeningen liggen op de 
gewone dagen cu ureu, ter  keunisi cmiug op de 

 Secretarie eu iu liet S/ads-Tintinerbuis 
te  eu zijn tevens voor  /'2.öü verkrijg -
baar  bij . P. VAN  EN ZOON, Boek-
drukkers llouttfin  uw. 79* 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aau gemeld 
'Timmerhuis. e aanwijzing iu Joeo zal plaats heb-
ben tip  den 8 Januari , ties voor-
middags te 11 uur, te beginnen aau de aanleg-
plaats iler  veerboot aan de H'tlbelminakade. 

c iusclirijvingsbiljettc u moeten op den dag der 
aanbesteding vóór des namiddags *Sfa nwr ijj a Tngth 
leverd iu eene daarvoor  aangewezen gesloteu bus, 
geplaatst op de (ïeinceute-SeereUrie, afdeeling Alge-
meene Zaken. 

G  cu 1 6 der 
, zullen ÜLairra'ua'Zi iievem-

hrr fiXOi,  's vooriniddags 11 '/i uur, in liet open-
baar, ten Gemeentehuis 

aanbesteden: 
B E S T E  1. 

BESTE  No. 2. 

n wurden alle werkdagen, tot den dag 
der aanbesteding, tussclicti 10 en 12 uur gegeven 
aan 'het llurcau Geuiccutcvverkcn tcu Gemeente-
huizc, alwaar  bestek Nu. 1 met gezegeld iuschrij-
viugsbiljct tegen betaling van  cu bestek 
No.  niet gezegeld iuschrijviiigsbilje t en 1 teekening 
tegen betaling van ;'O.JJ verkrijgbaar is. 

. 
Aan dc e straat en 

btiilei i du Celdrrfccl i e Poort te Vet»-
loo zijn verschillende
Si 1.1 \  V . Adres bij  den 
heer  VAN T aldaar. 

E E
van werken in zink eu andere metalen 
te  beveelt zich aau voor  de 

in lood, zink en koper  en vooral ook voor 
i i ii-t- i i  1 wvrke-ii uaar  iedere te geven 

teekening. 
Tegeu betaling van ƒ2.— zullen franco worden 

toegezoudcu: 
le» Catalogus van ornamenten iu lood 

eu zink. 
2e. „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

balui-tera cn balusters 
met zinken ornament. 

3e. „  „  voor  jalouaiekapnell. 
Bij  bestellingen van iniusteus ƒ30.  worden 

le iwee guldeu gerestitueerd. 
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Vertegenwoordiger voor Nederland en

HX
e Fabriek VAN 

, 
-

t 402. 
. 

J O ' S P a t e n t 

y , 

Sterk. Goedkoop. 
Vraag an»e gëilluetreerde pr\)t-

couraat. (4) 

J. . P. JANSE, 
t 564 

, 
levert alle  speciaal 
Zweedsclt eu Xoonlsoli , , behakt, 

l ca gepolijst voor

 voor

etc. etc. 
 Agent voor Nederland en

 eigenaars van 
Orauietgrocveu te , , -

, , cn WlnBO. 
, Zaag;- en . 

tc T cn . 
welke reeds tal van Graniet werken hier  te lande 
en iu de n -rrleverd eu in bewerking hebben. 

. &  J. , 
N VAN 

en andere 

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Teekenasrs, e n i. 

d n

. m mm 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds. Separatiemiiren. VentilatiekokerN. 

Floaten  | 9 man*"" n' 
 van l of vau t worden sinds O onder 
garantie geleverd door  den uitvinder  eu fabrikant 

 Bemaeketd. 
Oeneraal Agent voor  Nederland en  T. G. T J r .

.W EN uiuunt 
op dn lutein Tentoonstelling  Amsterdam 

1883 bekroond
 4
e n en , 

. 
, 

E N N". 39. N.Z. 

, . 
Opgericht

EererlipWm a Amsterdam

n en Complete Gebouwen 

 Nederland en
 G.  Jr . Amsterdam. 

 te g 
van 1 f van T , | 

N , , 
, t doo  ons 

d in vaten van d 150 . 
netto ad ƒ 1 0.  pe  100 . 
fust . 

. n . 

. V A N , 
s tc

, , Band-, - cn \ -l.lr.ev enz. 

 en  uit de fabriek 
van Gebr.  &  Co. te Weenen, alsmede 

g tegen . 
. 

. , 
levert pasklaargekyaniseerd(rot cn zwamvrjj ) 

, , 

. eni. eni. 

lleze W worden in ver-
f*Y^  schillende afmetingen gelevenl van 
 ' < gegahr. , Z i n k e n - ot 

f Cementen . 

Voor elke boeveellieitl water  wordt 
t ~J gegarandeerd. 

Ter drukkeri j  der Vennootschap „1 t Vaderland" 

, 24 r  1S92. 

*) ornaat)  v<xr>jk*\> ®e O * T! 

T 

r  F, W. VAX T JGz.| 
Adres voor e en Administratie van het Weekblad en advertentiün 

Bureau  Opmerker, Van Speijkslaaat  's-Z/age. 

Bureau der e van Architectura et Amicitia . , 
.  un . J.  J<>X . 

Stukken, deze e betreffende, tc adresseeren 
Vondelkade  te Amsterdam, 

en al, wit de Administratie van bet Genootschap betreft, aan tien 
iste-Secrctaris, American , tc*Amsterdam. 

A .1 
T ƒ  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaltafl en 

i franco toezending, zes gulden per  jaar. Voor  het buitenland en Xedeilandsch 
; o (de landen der  1'ü-tuniei / 7  buiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
eunt voor  eun bewijsnummer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

E , bij  contante betaling ad  cent per stuk 
en  cent per  plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 

i 's-f/agc en bij  dun t Jon. (>.  CZN., 1'oek-
, handelaar  te Amsterdam. 

N VA N T . 
1". Aan heeren leden wordt medegedeeld dat het Ge-

nootschapsorgaan van al'  Januari 1893 zal verschijnen 
onder  den titel Architectura, Orgaan van „Architectur a et 
Amicitia" . t blad zal staan onder  redactie van het 
Genootschap en, wat de technische afdeeling betreft, 
van den heer  J. A . van der , leeraar  aan de Poly-
technische school tc . e uitgave zal geschieden 
door  de firma . van der  Endt en Zoon te . 

2". t Bestuur  van het Genootschap is voor  1893 
samengesteld als volgt: . G. Jansen, Voorzitter , G. A . 
Zeeman, Vice-voorzitter, C. W. Nijhoff , i»«e-Secretaris, 
Th. . . Smeele, 2d*-Secretaris, J. A . van der  Sluijs 
Veer, Penningmeester, en J. C. . di Gazar, Bibliothe-
caris-archivaris. 

3*. t Bureau van redactie zal in 1893 bestaan uit 
de heeren . <i. lansen. \Y. t Czn.. . de, 
Jongh, Paul J. de Jongh en één daaraan door  de Ver-
gadering toe te voegen bestuurslid. 

4". Als lokaalcommissarissen zijn herkozen de heeren j 
\V. van Boven, Paul . de Jongh en C. . van . : 

5°. Van de rentelooze bibliotheekleening van 1884 | 
zijn uitgeloot de n"-- 2 , 6 , 22. 31 en 44 en van de 
2Va pCt. leening van 1886 de nos- 17, 32, 75, 87 en 97. | 

6". n leden, die in den loop van 1893 bijdragen 
of kunstbeschouwingen wenschen te geven, wordt be-
leefd verzocht hiervan den 1'-'-Secretaris in kennis te stellen. 

7". Als gewoon lid is voorgesteld dc heer  \Y. A. 
Ellens, decoratieschilder, door  de heeren J. L . O. 
Eauueriks en G. A. Adema. 

. O]) de 3'le algemeene prijsvraag .June maiyttise , 
run  ijzer" zijn 4 antwoorden ingekomen onder 
de motto's:  -1/en  Lood. 

9". e verzending der dc en f)de afleveringen van het 
plaatwerk De Architect is, door  het breken van een 
steen, eenigszins vertraagd geworden. Van den [»*en e n 

gden jaargang van deze uitgave zijn nog exemplaren 
 zoodat nieuwe inteekenaren zich alsnog de 
 serie kunnen aanschaffen. Voor  abonnement 

gelieve men zich te wenden tot den heer  J. A. van der 
Sluijs Veer, Penningmeester  van het Genootschap, 
Sarphatipark 15  Amsterdam. 

e e van a et Amiciti a stelt zich alleen e 

u . n leden, die van woonplaats veranderen, 
wordt beleefd maar  dringend verzocht hun nieuwe adres, 
liefst zoo spoedig mogelijk, te willen opgeven aan den 

e-Secretaris, American-hotel te Amsterdam. 

Namens het Bestuur: 

De 1 c-Secretai is 

C. W . . 

A ET . 

37e Algemeene, tevens 980e gewone vergadering van 
21 Dec. 1892. 

Wegens ongesteldheid van den Voorzitter  opende de 
Vice-voorzitter, de heer . G. Jansen, dc vergadering, 
heette de leden welkom en sprak daarna de rede uit 
van den Voorzitter , den heer  J. , waarin een 
algemeen overzicht werd gegeven van tic gebeurtenissen , 
waaraan het afgeloopen Genootschapsjaar  zoo rij k was 

 die op de toekomst van grooten invloed moeten 
zijn; hij  sprak den wensch uit dat het Genootschap 
onder  al, wat tlit jaar  tot statui is gebracht, moge 
groeien  bloeien  beveelt, om tlit doel te bereiken 
en om  kern vast en onverdeeld te doen zijn, eene 
eendrachtige samenwerking aan. 

e notulen der  vorige bijeenkomst werden hierop 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Achtereenvolgens werden nu behandeld de verslagen 
van den s over  tien toestand van hét ge-
nootschapsjaar  in al zijn onderdeden. van den 2 * -
Secretaris over  het Bestuur, de e en de Com-
missie tot behandeling van bepaalde vakken en ter 
oplossing van vragen, van tien Bibliothecaris-archivaris 
over  de bibliotheek en de leestafel, van den Secretaris 
der lokaal-commissie, van den Penningmeester  over  de 
uitgaven en inkomsten in het afgeloopen jaar  en de be-
grooting van 1893 , en eindelijk van de Verificatie-com-
missie over  het beheer  der  geldmiddelen door  den 
Penningmeester. Nadat de Vergadering zich met deze 
verslagen verecnigd had, werd de begrooting van 1893 
artikelsgewijze behandeld. 

e heer  G. A. Zeeman vraagt, naar  aanleiding van het 
verslag van den Secretaris der  lokaalcommissie, of de_ 

lij k n inkond van stnkken, t met de iniUalen * * 

ff 
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voorstellen van die commissie om een post uit tc trekken 
voor  het versieren enz. van de zaal, niet zijn aangenomen. 

c Voorzitter  stelt voor  die aan te houden. c heer 
Nijhof f zegt dat door  eene vereeniging aangevraagd is 
het lokaal eenmaal per  maand te mogen gebruiken en 
stelt voor  dit toe te staan; ook de heer t raadt 
dit aan, vooral daar  genoemde vereeniging een vak-
vereeniging is; de Voorzitter  wenschte eerst bepaalde 
voorstellen van die vereeniging af te wachten. e heer 
Paul J. de Jongh vond de verhooging van den post voor 
de bibliotheek te laag. e heer  Nijhof f stelde voor  een 
gedeelte van de uitgetrokken som voor  de voorschotten 
bij  dc bibliotheek te voegen. e werd besloten 
Bij  de uitgave van het weekblad doet de heer  Jansen 
het voorstel om het tekstgedeelte evenals de platen te 
honorceren. r  ontstond een debat tusschen de 
heeren Jansen, t en Zeeman, waarna werd 
bepaald hiermede te wachten tot een volgend jaar. Ver-
volgens werd dc begrooting goedgekeurd en aangenomen. 

Aan de orde was nu dc verkiezing van een bestuur. 
e aftredende leden zijn de heeren: J. , . G. 

Jansen, C. \V. Nijhoff , Th. . . Smeele, J. A . van der 
Sluijs Veer  en J. C. 1). di (ia/ar, waarvan de heeren 

l en Jansen zich niet herkiesbaar  stelden. 
e heer n vraagt den heer  Jansen zich weder 

herkiesbaar  te willen stellen; vooral nu hij  zoo krachtig 
heeft medegewerkt tot dc samenstelling van de concept-
wet en de organisatie van het Genootschaps-orgaan, 
zoude spr. een weigering zeer  betreuren. e heer 
Jansen dankte den Eere-voorzitter  voor  zijne waar-
deerende woorden en komt op zijn besluit terug. Als 
tegencandidaten werden nu gekozen de heeren . G. 
Jansen, U. A Zeeman, . de Jongh, Paul j . de Jongh, 
J. Stuijt , W. t Cz., J. l en . J. 

. Pij  de stemming werden de heeren . G. 
Jansen, C. W. Nijhoff , Th. . 1). Smeele. J. A . van 
der Sluijs Veer, J C. . di Gazar  en G. A . Zeeman 
als bestuursleden gekozen, die allen staande de ver-
gadering de benoeming aanvaardden. t groote meer-
derheid van stemmen werd hierop de heer  11. G.Jansen 
als voorzitter  gekozen. 

Voor de verkiezing van een Bureau van redactie 
(altredende leden de heeren . de Jongh, W. t 
Cz. en Paul J. de Jongh) werden als tegencandidaten 
gesteld dc heeren J. Stuijt , G. A . Zeeman en . Walen-
kamp. Bij  stemming werden de heeren . de Jongh, 
VV. t Czn. en Paul J. de Jongh gekozen. 

Al s lokaalcommissarissen werden bij  acclamatie her-
kozen de heeren W. van Boven, Paul J. de Jongh en 
C. . .van n 

Aan de orde was nu de uitlotin g van 5 aandeden 
der rentcloozc bibliotheekleening van 4 en van 5 
aandeden 2 , ; , "/„  leening van 1886; van de eerste 
werden uitgeloot de nos- 2, 6, 41 en 22 en van de 
tweede de n0>- 32, 97, 75, 17 en 87, 

Al s gewoon lid werd daarop door  den Voorzitter 
geïnstalleerd dc heer  Th. . A. A . , wien 
de behartiging der  genootschapsbi langen ten zeerste 
werd aanbevolen. e heer r  beantwoordde 
den Voorzitt r en om de redenen, die hem, als schilder, 
ertoe gebracht hebben lid te worden van A . et A. 
te motiveeren, gaf hij  het volgende op: n de schil-
derkunst van geheel Europa en ook in Nederland is heden-
ten-dage een zeer  bepaalde overhelling naar  eene spiri-
tualistische kunst te bemerken, als voortzetting van wat 
reeds van het begin dezer  eeuw af in d door 
Overbeek en Cornelius en in Engeland door  de praëraphaë-
listen gedaan werd en die 't sterkst tot nogtoe zich open-
baarde in de werken van Toorop, Thorn Prikker  en 

, eene richtin g die zoo na aan de architectuur 

verwant begint te worden, dat wij  reikhalzend uitzien, 
naar  een architect, die de positie juist begrijpt van schilder 
en architect tegenover  elkaar. Omdat ik mij  nu eerst op 
dc hoogte wensch te brengen van de idce's der  tegen-
woordige architecten in Nederland , heb ik mij  aange-
sloten bij  A . et A. , eene vereeniging van jonge krachten 
en die, zooals ik wel vertrouw, de meest jeugdige principes 
omtrent de schilder- en bouwkunst zullen zijn toegedaan. 

e heer n vraagt het woord, brengt dank aan 
de Vergadering, spoort aan om in eensgezindheid te 
blijven handelen en wandelen cn hoopt dat A . et A . een 
tijdsti p van grooten bloei moge intreden. 

e Voorzitter  dankt den heer n voor  zijne harte-
lijk e woorden en herdenkt den afgetreden voorzitter, den 
heer  J. , waardeert ten zeerste wat hij  voor  het 
Genootschap gedaan heeft cn blijf t hem het Genootschap 
steeds aanbevelen. j  stelt voor  een brief van dank 
tot genoemden heer  te richten. t applaus verecnigde 
de Vergadering zich hiermede. 

n de vraagbus werd dc volgende vraag gevonden : 
„Wa t is het verschil tusschen kalksteen en zandsteen? 
waaraan zijn beide te herkennen?" 

Nadat de Voorzitter  dank had gebracht aan dc ver-
slaggevers, de Verificatie-commissie en de heeren, die het 
stembureau hebben gevormd, werd, niets meer  aan de 
orde zijnde, deze vergadering gesloten. 

(A. et A.) 
T T EN N , 

door  J. . 
t doel van dit opstel is een beschrijving te geven 

van dc gebreken , welke tijdens den groei van den eiken-
boom kunnen ontstaan, waaraan men die herkent en 

! welken invloed deze hebben op de sterkte en duurzaam-
heid van het hout. 

Vooraf zij  het mij  vergund een kort overzicht tc geven 
over  de indeeling van de houtsoorten in het algemeen. 

e grondslagen , waarvan de plantkundigen uitgaan bij 
 hunne indeeling der  gewassen, rangen, geslachten en 
soorten, liggen hoofdzakelijk in den bouw van het 
vruchtbeginsel en de wijze waarop zich de plant daaruit 
ontwikkelt . Uit een bouwkundig oogpunt beschouwd, is 

, deze indeeling minder  geschikt. 
Aan Professor . Nördlinger te Tubingen komt de 

i eer  toe van het eerst een rangschikking der  houtsoorten 
naar  den bouw van het hout te hebben ontworpen, waarbij 
de onderdeelen der  structuur  als kenmerken ter  onder-
scheiding der soort en ter  beoordeding van de eigenschappen 
dienst doen. 

Genoemde Professor  heeft gedurende een tijdvak van 
meer  dan 30 jaren duizend soorten hout geclassificeerd 
en daarmede, zooals hij  zegt „een gemakkelijk raamwerk 
gevormd, waarbinnen nieuwe geslachten en soorten van 
boomen plaats kunnen vinden". j  heeft van deze hout-

i soorten natuurlijk e dunne schijfjes met bijbehoorende 
beschrijving in den handel gebracht, om ze door  het 
vergrootglas te kunnen bezichtigen. 1 t werk valt door 
zijn kostbaarheid slechts binnen bereik van enkele be-
voorrechten , instellingen van onderwijs, enz. 

Om tc onderzoeken tot welkt! soort een gegeven stuk 
hout behoort, wordt dc volgende manier  aan de hand 
gedaan : n snijdt het kopsche hout eerst met een stevig 
en daarna met een fij n mes (een volkomen scherp scheer-
mes b. v.) zoo glad mogelijk. Op aldus behandeld kopshout 
kan men met behulp van een vergrootglas reeds vri j  goed 
de teekening, die aan de soort eigen is, waarnemen, 
maar  nog beter  is deze te zien aan de afgesneden dtinne 
schilfertjes, als men deze met een druppel water  of nog 
beter  alcohol, op een vensterruit vastplakt. 

t het langsch hout kan men op gelijke wijze handelen,. 
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h  teekening daarvan is niet zoo karakteristiek als 
 het kopsche. 

Nördlinger rangschikt de houtsoorten in vij f hoofd-
afdedingen als: 

1. Palmen en aspergicachtigen (Asparaginien). 
2. Boomvarens. 
3. Cycadeïn. 
4. Naaldhout en 
5. i hout 

t loofhout kan weder  in drie groepen verdeeld 
worden, n.1.: 

t met duidelijk begrensde jaarkringen en wijde 
poriën. 

t met duidelijk begrensde jaarkringen zonder 
wijde poriën. 

t met onduidelijke of in het geheel niet tc 
onderscheiden jaarkringen. 

Tot groep A behoort het eikenhout. t is een vaste 
houtsoort, welke uit harde en zachte, poreuze, elkander 
afwisselende lagen bestaat. n sapvollen toestand is deze 
houtsoort zeer  taai, laat zich gemakkelijk bearbeiden, 
maar  is minder  sterk cn duurzaam, en .vordt lichter  door 
gebreken aangetast dan wanneer  zij  door  langzaam te 
drogen van houtsappen is bevrijd . 

Niet alle eikenhout is even sterk, en derhalve niet 
tot alle doeleinden geschikt. n wij  de einden van 
verschillende stukken eikenhout afzagen en opwerken, 
ontdekken wij  door  aandachtige beschouwing dezer 
uiteinden reeds veel, waardoor  de eene soort zich van 

 andere onderscheidt. Wij  zullen dan zien dat er 
stukken kunnen zijn van welke de kleur  der  uiteinden 
met elkander  overeenstemt, maar  waarbij  de vastheid 

 dikte hunner  harde lagen, evenals de grootte 
 menigte hunner  poriën, soms een verschil aan-

geven , dat ons genoegzaam overtuigt, dat deze soorten, 
in weerwil zij  ons voorkomen eenzelfden bouw te 
hebben, toch zeer  verschillend kunnen zijn in betrek-
king tot sterkte en duurzaamheid. Tevens zullen wij 
ontwaren, dat cr  dikwijl s eikenhoutsoorten gevonden 
worden, wier  uiteinden, zoowel om de vastheid der 
harde lagen als om de grootte en menigte der  poriën, 
ons toeschijnen met elkander  overeen te stemmen, 
terwij l echter  de kleur  hunner  uiteinden opnieuw van 
elkander  afwijkt . e verschillen doen ongelijkheid in 
de sterkte en duurzaamheid dezer  houten opvatten ; ja, wij 
zullen uit dergelijke vergelijkende beschouwingen tot het 
besluit komen, dat de uiteinden van een en hetzelfde 
stuk hout dikwijl s niet gelijk zijn zoowel in de vastheid 
van bouw der  jaarkringen, als in de grootte der  poriën, 
en dat hetzelfde stuk hout verschillende sterkte op ver-
scheidene plaatsen van zijn uitgestrektheid hebben kan. 

Voor een gemakkelijke omschrijving zullen wij  het 
eikenhout verdeden in drie soorten, n. 1. sterk, middelbaar 
sterk en zwak hout. 

t z. g. sterk eikenhout moet op de afgezaagde en 
opgewerkte uiteinden in den regel slechts ééne kleur  ver-
toonen, dat wil zeggen : de harde jaarkringen mogen op 

 eene plaats niet licht en op de andere donker  zijn , 
maar  het verschillend aanzien, dat de uiteinden kunnen 
hebben , moet slechts ontstaan uit het verschil, dat dikwijl s 
gevonden wordt in de dikte dezer  lagen. 

Op zulke wijze doen zich de kleuren van deze hout-
soort voor, wanneer  de einden pas zijn afgezaagd, 
maar  die hoofdkleur  verandert in het algemeen na meer 
of minder  tijdsverloop, in evenredigheid van de menigte 
der sappen, waarmede het hout was opgevuld, cn de 
kracht of snelheid waarmede  lucht het uitdroogt. 

Na eenige maanden is hun aanzien zoo overeenstem-
mend geworden dat de natuurlijk e kleur  niet meer  te 
kennen is. 

Na hetgeen hier  is voorafgegaan over  de verande-
ring , die plaats heeft met de hoofdkleur  der  einden, 
zien wij  hoe onzeker  ons oordeel kan zijn, omtrent de 
werkelijk e deugdzaamheid van het hout, wanneer  het 
niet in onze macht staat bij  de afkortin g der  einden 
tegenwoordig te zijn, of wanneer  dit geschiedt op dien 
tij d van het jaar, wanneer  de sappen snel tot ijs over-
gaan. Wij  zijn dus genoodzaakt om naar  andere ken-
teekenen uit te zien. 

t sterke eikenhout onderscheidt zich door  dikke, 
vaste jaarkringen en door  fijne, dicht samengedrukte 
poreuze lagen ; dit zijn de zekerste zichtbare kentceke-
nen. r  evenals er  eikenhout gevonden wordt, waar-
van de kleuren afwijken van vele hier  aangewezene, 
zonder  dat het uit dien hoofde van minder  goede ge-
zondheid verdient te worden gerekend, wordt er  ook 
hout gevonden, waarbij  men afwijkingen of veranderin-
gen waarneemt, zonder  dat de goede kwaliteit daaronder 
zou lijden. 

Wij  willen beknopt dc hoofdafwijkingen doen kennen, 
waardoor  het sterke hout zich van het andere onderscheidt. 

n men kon aannemen, dat alle jaarkringen van 
het hout gelijke vastheid en sterkte hadden, dewijl zij 
alle van het hart tot het spint even dik zijn , dan zou 
het hout, dat deze eigenschap bezat, den naam ver-
dienen te hebben van l '  kwaliteit hout. 

r  al vindt men ook hout, welks harde jaarkringen 
op de geheele eintlvlakken één cn dezelfde dikte hebben, 
zoo moeten wij  toch daarom niet aannemen dat de 
buitenste kringen dezelfde vastheid hebben als de 
binnenste, welke reeds vele jaren samengedrukt zijn ge-
worden door  den bestendigen druk der  schors op den 
uitersten kring , maar  in weerwil hiervan is dit hout 
toch altij d onder  dc betere soorten te rangschikken. 

Nemen wij  aan dat de jaarkringen, evenals ook de 
poreuze lagen, een middelbare grootte hebben, dan 
zullen wij  opmerken, dat er  sterk hout gevonden wordt, 
welks harde jaarkringen nog dikker  zijn zonder  dat de 
poreuze lagen breeder  of de enkele poriën grooter  zijn. Wij 
zullen ook opmerken, dat cr  houten zijn, wier  harde 
lagen zich even zoo voordoen, of zelfs ook smaller, 
maar  bij  welke de poriën zoo fijn zijn en de lagen, 
welke dezelve in het algemeen vormen, zoo sterk te 
zamen gedrukt, dat zij  slechts eene lij n of eene niets 
beduidende poreuze scheiding tusschen de harde lagen 
schijnen aan te geven. e zijn tic eigenschappen, 
welke de ondervinding leert dat alleen gevonden wor-
den bij  de meest opmerkenswaardige onder  het sterke 
hout; wil men deze eigenschappen in verband met 
de kleur  brengen, dan zal dit ons des te meer  ver-
sterken in ons oordeel over  het hout, want de kleur 
geeft aan de harde jaarkringen een schoonheid en 
verschheid, zooals men nimmer ontwaart bij  eenig hout 
van zachte geaardheid, niet alleen omdat alle kringen 
ongeveer eene en dezelfde dikte hebben, maar  ook 
omdat zij  allen, elk op zichzelf beschouwd, over  den 
geiteden omtrek eene en dezelfde vastheid bezitten. 

e veranderingen, door  welk ander  sterk hout zich 
van het hier  beschrevene onderscheidt, bestaat voorname-
lij k in de verschillende dikte der  jaarkringen. Er  wordt 
wel hout gevonden, welks jaarkiingen in dikte verminderen 
van uit het hart tot aan het spint. Anderen behouden 
dikke jaarkringen van het hart tot op een zekeren 
ouderdom, maar  van daar  verminderen zij  naar  buiten; 
weder  antieren beginnen met smalle jaarkringen bij  het 
hart , welke in dikte aangroeien tot op zekeren ouder-
dom, en vanwaar eenige houten dezelfde dikte behou-
den, voor  alle de verdere kringen naar  buiten; terwij l 
zij  opnieuw verminderen bij  anderen. Eindelijk wordt er 
hout gevonden, waar  dikke en smalle jaarkringen öf met 

s 
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elkander  afwisselend óf onder  elkander  vermengd zijn. 
Al deze houtsoorten /.ijn wel zachter  dan de eerst om-
schrevene, voor  zooverre dit betrekking heeft op de 
smallere jaarkringen, en hebben daardoor  ook minder 
sterkte, maar  zij  moeten toch steeds als sterk hout aan-
gemerkt worden, wanneer  derzelvcr  poriën fijn zijn en de 
tusschen de harde jaarkringen zich bevindende poreuze 
laag stijf samengeperst is en slechts een klein gedeelte 
uitmaakt van den jaarlijkschen aangroei des booms. 

t vermelden der  oorzaken, welke bijdragen tot de 
veranderingen bij  de jaarkringen, heb ik minder  noodig 
geacht, te meer  daar  er  geen enkele grond is tot het 
vermoeden, dat deze verschillen uit ziekten zouden ont-
staan , welke schadelijke sappen kunnen veroorzaken, 
en waardoor  het hout zijn ondergang vóór zijnen tij d 
tegemoet zou gaan. h over  een enkel geval wil ik 
nog even uitweiden. k heb reeds gezegd dat er  hout 
gevonden wordt, met smalle jaarkringen om het hart, 
die in dikte onafgebroken toenemen, tot op zekeren 
ouderdom. e kunnen tweeërlei oorzaken het hare 
bijgebracht hebben, namelijk het hout kan gedurende 
den groei mogelijk geen gelegenheid hebben gehad de 
jaarkringen dikker  te vormen, en dit bemerkt men daar-
aan , dat de smalle lagen niet harder  schijnen te zijn dan de 
dikkere en dat de poriën in de poreuze lagen niet kennelijk 
verschillend zijn van diegene, welke zich tusschen de andere 
jaarkringen in bevinden. e andere oorzaak van deze 
eigenschap is dat het hout in een achteruitgaande»! toe-
stand verkeerde, toen de boom geveld werd, en men 
herkent dit daaraan, dat deze fijne jaarkringen in hard-
heid afnemen hoe meer  zij  het hart naderen en dat de 
tusschen hen inliggende poreuze lagen smal en zoodanig 
samengedrukt zijn, dat de poriën over  het algemeen 
gesloten schijnen te zijn. Als een boom in verachterden 
toestand is als hij  geveld wordt, heelt dit een schade-
lijken invloed o[) de bruikbaarheid van het hout. r  is 
namelijk voor  eiken boom, die niet geveld wordt op een 
tijdstip , waarin men n zeggen dat hij  gevorderd is 
tot zijnen hoogstmogelijk volkomen toestand ; hij  groeit dan 
nogwel en zet jaarlijk s naar  tijdsomstandigheden een nieuwen 
ring aan. maar  de dikte van den stam neemt nauwlijk s iets 
toe ; de schors, die anders licht, zacht en taai was, is nu door 
de jaren dikker  en vaster  geworden; zij  kan zich niet 
meer  met hetzelfde gemak verwijden als voorheen, toen 
zij  zich uitzette om voor  nieuwe jaarkringen plaats te-
maken , en daar  dit echter  noodwendig moet geschieden, 
zoo worden de binnenste ringen steeds vaster  te zamen 
gedrongen, tvaardi >or dc boom wel in vastheid wint. 
maar  de ringen , die het naast aan het hart zijn, lijden 
zoozeer  door  dezen gestadigen druk , dat de poreuze lagen 
door  den tij d zoo fij n worden , dat de poriën sluiten, 
waardoor  de omloop der  sappen gestremd wordt, en 
het is dan van dit tijdsti p af, dat de boom verachten, 
want deze ringen missen nu de voeding, welke hen voorheen 
onderhield; er  ontstaat dus een levenloos lichaam in den 
boom, waardoor  hij  langzamerhand tot verrottin g overgaat. 

lüj  hout, welks jaarkringen nabij  het hart het 
fijnst zijn. moet men voornamelijk acht geven op de 
donkerheid van kleur  op die plaats. Gebeurt het nu dat 
de poriën bijna gesloten schijnen te zijn, maar  dc samen-
gedrukte vaste ringen nog eene gelijke kleur  hebben, dan 
kan men aannemen, dat het hout sterk en goed is, doch 
zoodra de binnenste samengedrukte kringen er  donkerder 
uitzien, en diegene welke liet dichtst bij  het hart liggen , 
óf een bruinachtig donkere, óf een matgeelachtige kleur 
hebben, dan heeft de kern van het hout aangevangen 
schade te lijden. 

n heeft nog een kenteeken , waaraan men de sterke 
houtsoorten bijzonder  onderscheidt; deze eigenschap is 
de geur, welke de sapvolle spaanders van gezond en sterk 

hout moeten hebben. Wanneer  een boom op een goeden 
bodem is gewassen, en hij  daaruit gezond, sterk en 
vast voortgekomen is, dan verkrijg t men spaanders die 
een zuren , bitterachtigen en sterken geur  verspreiden. 

j  middelbaar  sterk hout hebben de vaste jaarkringen 
 op verschillende plaatsen een donkerder  kleur  , welke wel 
! niet voor  een beduidend gebrek kan aangezien worden, 
j  maar  die toch losser  zijn dan de lichtere plaatsen der 
kringen. r  het is niet alleen de ongelijkheid van 
kleur, die als het ware de mindere vastheid der  harde 

1 lagen aanduidt; ook de poriën en de poreuze lagen ver-
toonen een kennelijk verschil met de kenteekenen, aan-
gewezen voor  het deugdzame hout. (tfschoon zelfs de 

! vaste lagen van het hout een merkbare hardheid en 
inwendige vastheid hebben, bestaat de verbinding van 
de eene laag met de andere slechts in geringe mate 
tengevolge van de menigte en meer  open poriën, welke 

 hoewel men daarom niet kan beweren dat de zich 
daarin bevindende groeisappen reeds door  onbekende 
ziekten zijn aangetast —  toch zeker  zullen bijdragen 

' tot den spoedigen achteruitgang van deze zachte lagen, 
waardoor  het geheele hout in korter  tij d door  bederf 
wordt aangedaan, dan datgene hetwelk slechts weinige 
en fijne poriën bezit. 

Verder  is de geur  van middelbaar  sterk hout minder 
zuur, minder  bitterachtig en wrang dan de sappen van 
het sterke hout. 

Van het middelbaar  sterk hout gaan wij  over  naar 
de derde klasse, welke wij  met den naam van zwak 
hout hebben bestempeld ; wij  komen dan tevens tot de 
gebreken. 

 VA N T TONUS 

 VAN . 

Voor  den wedstrijd, door  dit fonds uitgeschreven 
1 werd dit jaar  een vaderlandsch historiestuk met minstens 
twee figuren gevraagd. r  kwamen 17 inzendingen en 
de jury , bestaande uit het bestuur  van ..Art i et Ami -
citiae"  en den kunstschilder  E. S. Witkamp , kende 
de premie toe aan den heer  Bernard de g en het 
 accessit aan den heer  Piet , beiden te Amsterdam. 

Volgens de bepalingen van het fonds kunnen alleen 
Nederlanden, beneden den leeftijd van dertig jaren, 
mededingen, waardoor  de inzendingen onder  het werk 

j van aankomelingen moeten gerangschikt worden. 
Nu heeft de heer  Breitner, die zich met de uitspraak 

; van de jur y niet kan vereenigen, gemeend aan zijne 
verontwaardiging lucht te moeten geven; het ingezonden 
stuk, door  hem in de

 geplaatst, strekt hiervan ten bewijze en is 
 van den volgenden inhoud : 

 tl,-
1 t moet door  iedereen die de Tentoonstelling Wil -

link van Collen gezien heeft, opgemerkt zijn dat het 
1 beste wat er  is onder  de ingezonden schilderijen — 
het doek met het motto  niet bekroond is, 
terwij l andere schilderijen van veel minder  goede com-
positie en schildering wel voor  een bekroning in aan-
merking zijn gebracht. Toch voldoet het ook aan de 
eischen in het programma gesteld: er  zit een lijst om, 
het heeft een motto en er  staan twee ridders op. Wat 
wil men meer? 

n vraagt zich af — als men ziet dat het bedoelde 
stuk veel beter  is dan wat een der  bestuursleden-jury 
ooit heeft geproduceerd — wat van zulk een handelwijze 
de reden kan zijn. 

d en anders niet. 
n de jur y het beste te slecht vond voor  een 
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eersten prijs , had het dan niet den daaraan volgenden 
moeten hebben? r dat kan de reden niet zijn, want 
Smalt is niet slechter  dan de vroegere bc-eerste-prijsden, 
zooals n of k van Papendrecht. 

t is alsof het nu aftredende bestuur  nog eens voor 
het laatst goed heeft willen laten zien hoe noodig het 
weg moest. 

Ondertusschen is er  een onrechtvaardigheid gepleegd, 
waar  de schilder  van Smart de dupe van is. 

s het niet de plicht van het nieuwe bestuur  deze 
onrechtvaardigheid goed te maken? 

e vraag wenschte ik onder  de aandacht van be-
langstellenden te brengen. 

U dankend, 
G . . . 

Wat nu het antwoord op de door  den heer  Breitner 
gedane vraag betreft, aarzelen wij  niet te verklaren dat 
het nieuwe bestuur  een gevaarlijken weg zou bewandelen 
door  de zoogenaamde onrechtvaardigheid goed te maken. 
Wie staat ons borg, dat die handeling niet gewraakt 
zou wc irden ? 

J Tul ' G . 
G . 

Vergadering van l'ii/tftij

Nftdat verslag is uitgebracht over  de <>b"  algemeene vergadering der 
j  en als leden der  afdeeling aangenomen zijn de heeren 

llartogcnsis en . . van dc Water, werd overgegaan tot behandeling 
der verschillende jaarlijk s terugkeerende huishoudelijke zaken. AU bestuurs-
leden werden benoemd dc heeren Nie. r  en A. . l'aardckoopcr, 
terwij l bij  acclamatie tot voorzitter  herbenoemd weid de heer  1'. du n ran. 
en tot bibliothecaris de heer  G. . Bauer  Jr. Nadat vervolgens de rekening 
eu verantwoording van den Penningmeester  was goedgekeurd, werd door 
dc commissie tot het verzamelen van teekeningen van bestaande bouw-
werken rapport uitgebracht. e commissie is dit jaar  met vrucht 
werkzaam geweest; eenige teekeningen van vaasvormen. gesmeed-ijzeren 
hekwerken en een interieur  van dc e Bibliotheek, vervaardigd 
dóór dc heeren J. .  van kaamd en S. J. Sanders, werden door  haar 
overgelegd. Tot leden «lier  commissie werden herbenoemd de heeren 
J. . 1.. n en J. s Jr., terwijl in dc plaats van den heer 
j . J. van Nienkerken, die voor  eene herbenoeming bedankte, werd 
gekozen de heer  J. . <'. van . 

e aftredende'leden voor  den arbeidsraad werden mede herbenoemd, 
terwij l ter  vervanging van den heer  J. , die lusschentijds bedankt 
had, werd benoemd de heer  J. . Tol afgevaardigden naar  de 
algemeene vergadering van den arbeidsraad werden aangewezen de heeren 
S. Wijn , J. . ('. van d en J. . . 

a werd in behandeling genomen de vraag: „Staat dc speculatie-
bouw in n g op lager  standpunt dan die in andere groote steden 
van ons land? Zoo ja, welke middelen kunnen dan aangewend worden 
om tot verbetering te geraken ?" 

n de eerste plaats werd besproken of de steller  der  vraag bedoeld 
heeft speculatiebouw ofwel revolutiebouw, daar  hiertusschen verschil is. 
Spcculaticbouw toch kan zijn liet plaatsen van soliede huizen , die door 
goede patroons gebouwd worden, ten einde bij  slapte van werk dc 
werklieden aan den gang tc houden, ofwel door  particulieren, die hun 
kapitaal in solied gebouwde huizen willen beleggen; rcvolutieliouw is 
werk, door  zoogenaamde „ophakkers'' gemaakt, die geld noch naam 
te verliezen hebben, van daag knecht zijn, morgen baas cu wellicht over-
morgen failliet. c revolutiebouw, wordt opgemerkt, staat hier  zeel 
zeker  lager  dan die ie Amsterdam en m en evenzoo is dit het 
geval met den speculatiebouw, die in andere landen veel hooger  staat dan 
hier. 1 e ringbaan tc n en andere particuliere ondernemingen bewijzen 
dit, en mogen misschien dc materialen, daar  gebruikt, al niet beter  zijn 
dan die, welke hier  worden verwerkt, aan de eischen van den schoon-
heidszin wordt daarentegen zonder  twijfel vcd beter  voldaan dan hier. 

Toch is eenige verbetering waar  tc nemen: dc bouwterreinen „Boscli-
lu-t"  en ' tonnen dit duidelijk aan en de Bouwmaatschappij 

"  heeft, 0111 verbetering te verkrijgen, zeker  eene zeer  goeden 
maatregel genomen door  prijsvragen uit tc schrijven en picmh'ntoe tc 
kennen voor  het sierlijkste gebouw. c oorzaak, dat de revolutiebouw 
op een zoo lagen trap staal, wordt hoofdzakelijk hierin gezocht, dat hij 
in handen van onkundigen is en ook in dc lage huren . die hier  worden 
bedongen , in vergelijking met andere groote plaatsen. Algemeen is men bet 
eens, dat, om tot verbetering te geraken, in dc eerste plaats dc bouw-
verordeningen verscherpt en het personeel der  bouwpolitie uitgebreid 
moeten worden; thans kan dat personeel onmogelijk alles controleeren 
en komt het voor  feiten tc staan waarvoor  het niet aansprakelijk te stellen 
is; in de tweede plaats dat dc g iu handen moet komen van 
personen die bouwen kunnen. Nadat nog gewezen werd op de wijze 
waarop men in lndic' bouwt, n.l. door  sierlijke wijken aan te leggen 
v-dgens een vast bouwplan en deze onderling door  straten te Verbinden, 
en nadat dc speculatie-bouw in Zurich als uitstekend voor  het vak werd 
genoemd, omdat aldaar  volgens de wel slechts personen mogen bouwen 
die hun vak verstaan, werd als conclusie aangenomen dat: 

"  dc speculatiebouw tot een hooger  standpunt kan gebracht worden 
door  het uilloven van preniien, door  maatschappijen en van gemeentewege, 
voor  ile beste en sierlijkste huizen, afzonderlijk en in groepen, zoogenaamde 
groepcnwoningeii. 

2"  door  uitbreiding derbouwpotitic en vcr-cherpingdcr  bouw verordeningen. 
door  te zorgen dat dc leiding in meer bevoegde handen blijft . 

Vervolgens werd de vraag gedaan i „Verdient hel ook afkeuring in 't belang 
1 der  bouwkunst en in dat van hare beoefenaars dal een gevestigd architect 
gratis een ontwerp '.evert en gratis dc hoofdleiding op zich neemt van 
 eene luxe-liouw?"  Algemeen was men het eens dat dit zeer  nadcelig is 

\ voor  landen, omdat hel vak zelve.en dearlieid aan ontwerpen,detaillecren, 
esthetische behandeling, toezicht enz. besteed, zoodoende al van weinig 
gewicht door  het publiek moeten geacht worden en dus de positie van 

\ den architect feitelijk als van zeer  «cinig waarde door  het publiek zal 
worden beschouwd. 

n kwalificeerde een dergelijke handeling als zeer  schadelijk. 
d werkt zij  op dc beoefenaars der  bouwkunst, zoowel op architect 

als op teekenaars en opzichters, en waar  dc architect zich :oo blootgeeft, 
is het niet te verwonderen dat het publiek, van architecten -prekende, 
wijst op de revolutie-huizen in de nieuwe wijken tier  stad. 

Algemeen was men gevoelen, dat het niet past voor  een gevetügé 
areiiiletl, die reeds veel gebouwd heeft, du» die een naam hul gemaakt 
hebben, het vak te verlagen en de beoefenaars tc schaden door  gratis 
le werken voor  inrichtingen van uitspanning. 

t groote meerderheid werd dan ook de volgende afkeurende motie 
aangenomen: 

e afdeeling 's-Gravenhage van de j  tol bevordering der 
t -preekt hare afkeuring uit, dat een gevestigd architect gratis 

„het ontwerp levert en gratis de hoofdleiding op zich neemt van buuw-
..werken, waar  het niet geldt instellingen van weldadigheid of dergelijkcn." 

langs de wanden der  zaal waren tentoongesteld de antwoorden op de 
prijsvragen 189 en de bekroonde antwoorden op dc eerc-prijsvraag 1S92, 
uitgeschreven door  de j  tot bevordering der . 

G . 

VergaJeting van
Na lezing en goedkeuring der  notulen van de vorige vergadering, werd 

het programma van dc door  de afdeeling „Amsterdam" ' uitgeschreven 
prijsvragen rondgedeeld. e commissie, benoemd voor  het nazien der 
rekening van den penningmeester, rapporteerde bij  monde van den heer 
Bosch, dat zij  accoord bevonden was, waarop den penningmeester  onder 
dankbetuiging décharge werd verleend. 

e bcgrooling voor , niet /'  154 7.t5 in ontvang en /'  109.— in 
uitgaaf, werd vastgesteld. 

Naar  aanleiding van ecu voorstel van het r  0111 den aankoop vaa 
de  te staken, wijl zelden ol ooit door  de leden daarnaar  werd 
gevraagd, .stelde de heer h voor  dc aau te koopen werken weder 
bij  de leden te doen circulecrcn, waartoe besloten werd. 

 lp voorstel van den heer  Ereem werd besloten een door  de Afdeeling 
aan tc wijzen jongeling gratis het onderwijs aan de ambachtsschool te 
doen genieten. 

c heeren . W. Boerbooms en 11. 1'oriheine, die aan de beurt van 
aftreding waren, werden beiden al- leden van het Bestuur  herlienocmd, 
maar  verklaarden, zelfs na herhaalden aandrang, de benoeming niet meer 
te willen aannemen Bij  eene volgende stemming werden de heeren V. G. 
A. Bo-ch en A. . lïeciu gekozen, en niet dan na veel moeite verklaarde» 
beiden zich bereid aan de roepstem der  Vergadering gehoor  tc willen 
geven.  >e heer  Bosch, die daarop tot voorzitter  werd lienoemd, gaf te kennen, 
dat het hein moeilijk zou vallen dc plaats van zijn voorganger  op cvea 
waardige wijze in te nemen en dat hij  de lienoeming aannam, rekenende 
op den steun zijner  medeleden en belovende dc belangen van de Afdeeling 
niet ijver  le zullen behartigen. 

e heeren . Persiin en li . J. v. d. Gronden werden als leden aan-
genomen, waarna de aftredende voorzitter  hel woord nam lot het houden 
van de aangekondigde bijdrage: .,< t omtrent den bouw vau 
ziekenhuizen.."  Spreker  begon de voordracht met erop te wijzen dat hij 
aan den secretaris had verzocht op hel cunvocaliebiljel te drukken: s 
over  ziekenhuizen"  en dat de bijdrage daardoor  builen zijne schuld wel-
licht zal tegenvallen, wijl zij  niet gerangschikt mag worden onder  zulk 
een weidschen tilel. 

Wanneer  wij  de bouwwerken der oudheid nagaan, dan zien wij  gebouwen 
tot verschillende doeleinden geslicht. Tempels, musea, arena's, baden enz., 
maar  ziekenhuizen vinden wij  niet; zich het lijden van deu naaste aan 
te trekken scheen niet bekend. Wel had men heelmeesters en werden de 
huisgenoiiten verpleegd, doch over  het algemeen werden hulpbehoevenden 
veracht, eu voor  het geval zieke soldaten of slaven verpleegd werden, was dit 
meer  uit een oogpunt van waarde-beboud voor  den eigenaar, dan uit 
naastenliefde. t het 1 hristendom veranderde deze toestand. Zieken werden 

j  bezocht , vreemden geherbergd , naasten gevoed. n A/ic en ë ziet 
men tc d'en tijde huizen voor  zieken en gebrekkigen , meestal bij 

' eene kerk gelegen, zoogenaamde gasthuizen, waaruit hel ziekenhuis is 
; ontstaan. n het overige Europa ziet men deze inrichtingen ook verschijnen: 

l n te Parijs dateert van S20. En 1140 werd het - hoS-
' pitaal tc h gesticht, en in onze stad dateert het St.-l atharina-
gasthuis van 1240. 

n dc meeste alxlijen had men verpleegden en pleegbroeders b. v. 
hier  le Arnhem dc hospitaalridder! van St.-Jan, waarvan dc kerk in't 
begin dezer  eeuw is gesloopt. Verder  had men in vele plaatsen de zooge-
naamde leprozen- of pesthuizen, waarbij  gewoonlijk een kapel en een 
woning voor  dc religieuzen. Bekend is o. a. hel pesthuis tc Xantell met 
omheinden tuin, zooals de pesthuizen dat allen hadden. e zagen die 
inrichtingen in dc middeleeuwen er  uit? Gewoonlijk groote zalen met 
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bonten zolders of koepels overdekt, en door  rijen kolommen  drie 
 meestal  rijen bedden.  keukens grensden ge-

woonlijk aan deze zalen. Spreker af teekeningen ter  verduidelijking 
o. a. van de abdij  Oenkamp en het hospitaal van Tonnerre; deze laatste 
inrichtin g verdiende bijzondere aandacht, daar  dc indecling zoodanig was, 
dat ieder  zieke zijn eigen kamer had, afgeschoten in dc zaal. Ventilatie 
was aanwezig en eene overstekende gaanderij  belette dc inwerking van tocht. 

 dc acte van deze stichting waren onder  anderen de bepalingen 
opgenomen,  armen er  een onderkomen moesten hebben, dat herstel-
lenden nog  dagen gevoed en van kleedercn voorzien moesten worden, 
dat vreemdelingen ontvangen cn zieken bezocht moesten worden en dat 
de verpleegsters eten moesten als de zieken dit  gedaan. n
gesticht, is dit hospitaal nog in gebruik. 

t St.-Jansgasthuis te Brugge, ingericht voor  bedden, is tot
in gebruik geweest. 

t St. Petera-gasthui» te Arnhem werd omstreeks  gesticht. r Johan 
van Arnhem vermaakte toen zijn huis „dc "  0111 voor  zieken tc dienen. 
n de Walburgskerk is nog een grafsteen van den kanunnik S 
Antoni, dit- aan St.-Peter  verbonden was. 

t grootste gasthuis is dat van , in  gesticht voor  zieken, 
met  hoofdzalen, kruisvormig gebouwd met een koepel op bet kruis; 
iedere zaal met gang is aan dc lange zijde gewelfd. Van jongeren datum 
 het ga-ilmis van den n ' te Turij n 1  kruisvormig 

niet S zalen, van  X  meter, waarvan  zalen onder  en  boven. 
r  waren kleine venstertjes 0111 geneesmiddelen van uit de gangen in 

de bedden toe tc reiken. n elk afgeschoten deel was een afvoerkanaal 
en bij  elk bed een deur  om de lijken te kunnen verwijderen zonder  dal 
de andere zieken dit bemerkten. 

d werden dc ouden van dagen cn de zieken afgezonderd, 
en weer  later  in afzonderlijke gebouwen ondergebracht, waarvan de 
zalen ook onderscheiden werden in die voor  medische, chirurgische en 
besmettelijke zieken 

 eerste ziekenhuis niet afzonderlijke vleugels, zoogenaamd paviljoen-
systeem, is opgericht te Plymouth van  Om een grooten 
tuin is een overdekte gang, die alle paviljoenen verbindt cn overal frisschc 
lucht verspreidt: dc cene hein was voor  mannen, de andere voor  vrouwen 
\roeger  had men de horizontale scheiding van mannen en vrouwen, nu 
de verticale. Toen in  het l l te Parijs afbrandde, werd 
eene commissie benoemd die een rapport uitbrengen moest over  den 
liouw van paviljoens. Gewelven moesten om dc groote kosten worden 
vermeden, de vensters moesten tot den zolder  dooiloopen cn ieder  pavil-

 moest  zalen Wen elkaar  hebben niet bail- en wascbloestellen, 
tuin zonder  hoornen, enz. Volgens deze gegevens zijn vele hospitalen 
gebouwd, o. a. het hospitaal te Brest, het St -lans-hospitaal te Brussel enz. 

Spreker  liet een plan van een ziekenhuis circuleeren, waarvoor  hij 
destijds bij  cene prijsvraag van de j tot bevordering der 
Bouwkunst loffelijk vermeld was. . 

ticheel afwijkende van de Fransche zijn de Engelsche ziekenhuizen, 
bv.: het St. Thomas.hospitaal te n en het Woolwich-hospitaal 

n treft er  .mk paviljoens aan, doch rechts cn links van de verbindings-
gang. l hebben zij  een langwerpig vierkanten, kruis- of . 

t ziekenhuis tc m van e is weder iets anders, n.1. het 
corridor-systeem. e inrichting wordt zeer  geroemd, de ventilatie is zeer 
goeil en de zalen zijn niet tc groot  bedden). 

n Amerika kwam in den oorlog tusschen Zuid en Noord het barakken-
systeem op den voorgrond. u d beeft dit het eerst navolging 
gevonden cn in den oorlog van  zijn vele tijdelijk e barakken
bouwd te Berlijn cn . n Amerika heeft men naar  dit systeem het 
groote - en het Sandwich-hospitaal opgericht; thans wordt deze 
inrichtin g weder  minder  gunstig beoordeeld. 

< r  de in de laatste jaren nieuw gebouwde ziekenhuizen, citeerde 
spreker  dat van Stuivenberg tc Antwerpen, het ziekenhuis te l en het 
groote Augusta-zickenhuis te Berlijn niet de open gaanderijen zooals bij  dc 

, 0111 de zieken bij  goed weder  naar  buiten tc brengen. c tegen-
woordige eischen zijn de gangen naar  't noorden, de kamers naar  't zuiden.) 
Voorts noemde spreker  de ziekenhuizen te Utrecht, Arnhem en . 

t jaar  is een rapport uitgekomen van een 1'arijsch architect, die 
in opdracht had dc ziekenhuizen in d tc bezoeken cn daarover 
te rapporteeren; dit werk, dat niet vele teekeningen is verrijk t en zeer 
interessant is, werd door  spreker  aan de leden getoond. t ziekenhuis 

g werd daarin zeer  geroemd; de vloeren werden daar  verwarmd, 
evenals bij  de Ouden. Ook het kinderziekenhuis te n is uitstekend 
ingericht. 

a kwam spreker  aan de mededeelingen van zijn ontwerp, het 
plan van hei nieuwe St -Elisabethsgasthuis te Arnhem, dat weldra gebouwd 
zal worden cn waarvan de interessante plannen aan de leden werden 
uitgelegd. 

n bet  vallend is liet, volgens spreker, dat in dc oude ziekenhuizen 
de operatie-kamers niet voorkomen en deze in dc nieuwere ziekenhuizen 
meer op den voorgrond treden. Een afzonderlijke studie moet van dc 
inrichtin g worden gemaakt, en vroeger  waren die kamers niet alleen slecht, 
maar in  werd nog geopereerd op kamers waar  andere patiënten 
lagen. Nu moeten de operaticzalen zoodanig zijn ingericht, dat ze onvat-
baar  zijn voor  besmetting. c lucht moet absoluut vrij  van stof zijn cn 
0111 dit te verkrijgen moet veel met water  gespoten worden, zoodat de 
wanden glad en tegen zeep bestand moeten zijn. Betimmering mug niet 
aangebracht worden; dc verdere eischen zijn: een vloer  van marniermozaïek, 
111 olie geschuurd, afwezigheid van gordijnen of verwarmingsbuizen, terwijl 
de licetc lucht door  openingen in de muren, die met antiseptische watten 
kunnen voorzien worden, moet kunnen binnenstroonien t licht
van buiten getemperd kunnen worden; dc meubels van ijzer  cn glas; 
de instrumenten in kasten in de muren; de verlichting van boven aange-
bracht en  deuren schuivende zonder  verhoogden onderdorpel,
ledikanten te kunnen binnenrollen, liet heilige der  heiligen  voor de 

heeren medici de operatiekamer voor  buikoperatiën, want er  moeten er 
in een ziekenhuis steeds  gevonden worden. Spreker  hoopt later  de uit-
gewerkte plannen van het s weder  ter  tafel te brengen 
en verdere mededeelingen te doen. 

t lid Scheltema brengt namens alle leden welverdiende hulde aan den 
spreker  voor de interessante mededeelingen en een daverend applaus is 
het bewijs dat allen hiermede volmondig instemmen. e Voorzitter  dankte, 

j  nu hij  het laatst deze functie bekleed had, zijne medebestuurderen en 
leden voor  den steun hem verstrekt, hoopte dat de Afdeeling mag blijven 
bloeien en sprak in het bijzonder  den Secretaris toe voor  zijne toewijding 
en liefde, aan de Afdeeling betoond, met den wensch, dat ook onder  het 
bestuur  van den nieuwen Voorzitter  hij  met denzelfden ijver  zal blijven 
voortgaan. e heer  Scheltema bedankte de afgetreden bestuursleden en 
hoopte dat zij  als gewone leden zullen blijven deelnemen aan de beharti-
ging der  belangen; hij  wenschte de nieuwe bestuurders geluk en ver-
trouwde dat de samenwerking met hen aangenaam moge zijn. 

O . 

Vergathrimj van 22  1892. 

Nadat de notulen gclezco zijn , wordt overgedaan tot de jaarlijksche ver-
kiezingen. c hecren Noordendorp en Nijduin worden ala bestuurslid gekozen 
eo eerst ge noemde U Voorzitter  herbenoemd. A U lid van de Commissie voorliet iu 
teekening brengen vau oude bestaande gebouwen worden herbenoemd de heeren 

. . , N. v. d. f en k. . Faber  Jz , en tot afgevaardigden 
naar  dc a. s. i vergadering de Voorzitter  eu de heer  W. C. de Groot, welke 
heeren zieh die benoemiug lieten welgevallen. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan deu lieer  J . A. Schouten tot helhonden 
van ceue voordracht over  „uithangteckens"'. 

Na eene verklaring le hebben gegeven wat men onder  uithangteekeiis 
verstaat , werd op uitvoerige wijze iu het licht gesteld vau welk nut deze 
teekens zijn , niet alleen voor  reclame , maar tevens voor  de geschiedenis ; 
immers uit vele dezer  uithangteekeiis kan men de , gewoonten enz. 
uit verschillende tijden leeren kennen. Tot verduidelijking waren een aantal 
uithangteekeus van vroegeren tijd in teekening gebracht, ten einde den aan-
wezigen een overziebt te geven vau de vormen die bij  verschillende volken 
gebruikelijk waren, benevens eene verklaring van hel ontstaan daarvau en de 
beteekenis der  opschriften of liguren. 

!u dc pauze die nu volgde, werden de leden in de gelegenheid gesteld 
kennifl te nemeu vau een monster  moss!een eu een toestel, vervaardigd van 
staaldraad, ter  vervungimr van steigertoiiwen, een en ander  aaugeboden door 
deu heer  C. \\. Fiuke. e commissie, uitgenooihgd lot liet lianen der  reke-
ning en verantwoording vau deu , brengt eeu gunstig rapport 
uit over  het gebonden beheer  der tiuaueieu, waarna de heer  C. . v. n 
het woord verkreeg voor  't geren van eene bijdrage, over  fluateering van zandsteen, 
kalksteen, gips enz. Tot toelichting vertoonde spreker  versehillcude monsters 
door  hemzelf behandeld cn werd den aauwezigeu aanbevolen proeven te nemen. 

Na de gewone dankbetuigingen aau de sprekers en ook aau deu Penning-
meester  voor  het gehouden beheer, werd de vergadering gesloten. 

B E J C  T . 

t  Januari a. s. vangt tie aebt-cn-twintigste jaar-
gang aan cn houdt De Opmerker op het orgaan te zijn 
van het Genootschap „Architectur a ct Amicitia" . n 
verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 
gewijzigd en zal deze luiden : „De Opmerker", Bouwkundig 
Weekblad. Overigens ondergaat de wijze van uitgaaf 
geenerlei verandering. 

t aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad wordt 
verzonden, verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. t 
aantal wordt op een minimum van 25 stuks gebracht. 
Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat 
de e zich veler  medewerking verzekerd heeft. 

Teneinde het blad onder het bereik van velen te 
brengen, wordt met  Januari a. s. de abonnementsprijs 
gebracht op vijf galden pe , waarover op  Apri l 
en i October, telkens voor de helft, per  kwitanti e 
beschikt wordt. 

Voor het buitenland en Neder ë (de landen 
der postunie) bedraagt de abonnementsprijs ƒ 6 . 50 per 
jaar en voor dc overige landen ƒ 8.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

Abonnementen worden door de Administratie , Van-
Speijkstraat 117 's-1 lage, en den Boekhandel aan-
genomen. 

De Administratie. 

E . 
. n  Jan. zal het  jaren geleden zijn, dat de e 

Academie tot opleiding van burgerlijk e ingenieurs feestelijk werd ingewijd. 
Naar het weekblad J)e  mededeelt, wenschen vele oud-lecr-

lingen der e Academie of der Polytechnische School de herinnering 
aan dien dag levendig te houden door  de aanbieding aan den d van 
Bestuur der  Pol)technische School van een bedrag, dat den grondslag 
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zal kunnen vormen voor een studiefonds ten 
bate van hen, aan wie in de toekomst de behar-
tiging der  voor  openbare werken en 
nijverheid in ons vaderland en in de overzeesche 
gewesten zal  toevertrouwd. 

'/A\ wenschen zoodoende tevens een bewijs 
van waardecring te geven aan de hoogleeraren 
 leeraren der  Polytechnische School, die. even-

als hun voorgangers aan de e Academie, 
voortdurend hun zorgen  gewijd aan den 
bloei dezer  inrichtingen en steeds getoond hebben 
hoezeer  de belangen hunner  leerlingen hun ter 
harte gaan. 

t te stichten fonds zal kunnen dienen om 
van tijd tot tijd gepromoveerden in staat te stellen 
lot het ondernemen van een bititenlandschestudie-
reis, tot vorming van een beurs, of op eenige 
andere wijze ten bate der leerlingen kunnen worden 
aangewend, zulks op de wijze, die tic d 
van Bestuur  der  Polytechnische School daartoe 
het meest geschikt zal oordeelen. 

. e week zijn in het stad-
huis de werkzaamheden tot plaatsing van de wand-
schildering van den heer A. J. n 
begonnen. n hoopt met Nieuwjaar  met de 
plaatsing gereed te wezen, zoodat het werk des 
iongen kunstenaars dan op de ervoor  bestemde 
plaats zal kunnen bezichtigd worden. 

. 
— j  beschikking van den r van 

llinnenlandsche /.aken zijn benoemd tot adsis-
tenten bij  de Polytechnische school voor het 
jaar  J. - . s van n en 
J. Arendsen tie Woliï voor  de scheikunde; P. 
A. Schroot voor de burgerlijk e bouw kunde; 
J. W. Th. van Oijen voor  de waterbouwkunde, 
en voor het tijdvak van  Januari tot en met 

 Augustus j . g voor  de schoone 
bouwkunde. 

— e heer  A. \V. k is tot l Januari
gecontinueerd als tijdelij k hoofdopzichter  bij  de 
werken van liet kanaal van Amsterdam naar de 

e te tioricliem , cn de heer . \V. 
lirouwer tot  Juli a.s. als buitengewoon opzichter 
bij  de we.ken van den spoorweg — 
lloek-van-llolland. 

— j  verschillende werken van den Staat 
zijn tot buitengewoon opzichter  benoemd: de heer 
. . Joseph voor den tijd van zes maanden 

bij  het maken van den mond der  voorhaven te 
Gorichem; de heeren J. de g en J Y. 

n bij  het verbreeden en verdiepen van het 
groot scheepvaarwater in liet Scheur  beneden 
het Ammersgat; de beer  J. . den g bij 
de verlegging van den d voor  den tijd 
van een jaar; de beer 11 . Nijmeijer  voor 
den tijd van een jaar  bij  het onderhoud van de 
voltooide werken van het w ede-kan aal, van 
nabij  den Staatsspoorweg te Schotdeuren tot 
binnen den k te Gorichem. 

— e civiel-ingenieur . J . . Thijs blijf t 
tot t a. s. belast niet tic werkzaamheden tot 
verspreiding van het herziene Amsterdamsche peil. 

— . J. W. . r  te e is benoemd 
tot leerares in het teekenen aan de l 
voor  meisjes te Amsterdam. 

— Uit een groot aantal sollicitanten is tot 
gemeente opzichter  te Ede benoemd de heer . 
Prederiks, te Wageningen 

VACANT E . 
— Schrijve r-t e e k e n a a r bij  het hoog-

heemraadschap van d op een salaris van 
 Adressen vóór  1 )ec. e. k. bij  den ingenieur 

'van d tc . 
— Assistent in de natuurkund e 

aan de Polytechnische school te t op eene 
jaarwedde van /  Schriftelijk aanmelden vóór 
l Jan. e. k. bij  den lioogleeraar-direclcur . A. 
C. Oudemans Jr. 

— Opzichter-te eke naar  bij  tien bouw 
van het krank/innigen-ge-dicht le t Adres 
vóór . aan den gemeente-architect aldaar. 
{Zie advert, in nu.

— r der  ge m e en t er  ei n i* 
ging te r linger*. Jaarwedde /'óoo en  pet 
der opbrengst. Adres vóór . aan den 
burgemeester. 

— r  b ij  d e g e m e e n-
tere nïg ing te e Jaarwedde ƒ'
Adres den directeur. 

. 
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 G. J. ,
e ondergeteekende vestigt de aandacht op sijn 

inrichtin g voor  Ptiotelit httgrapliie , bijzonöV 
geschikt voor  de reproductie van Flans, Teeke-
nlngen enz. van . Architeeteu er. n | 
digen; op die voor  Pliotezincegraphie voor  de ! 
reproductie van P l u i m eu l iraiurei , ook vau : 
Teenetilngen voor u enz. teudienstevai.

. Uitgevers en op zijne j  iie-ln richtin g j 
voor . , alles tot de minste prijzen. | 

Prospectussen met proeven van bewerking, wor ; 
den op franco aanvrage gratis toegezonden. 

 J  W 

EN 

Scheepsbouw. 
Notaris S te , zal bij  veiling 

up  njd-a 6 Januari 1893, eu bij  loc-
wijzing op  rijdaa 1» Januari daaraanvol-
gende, telkens '» namiddags 3 uur, te Papendreohr, 
teu herberge van x VAN , aan liet 
Veer, publiek verknopen : 

le. Verschillende N met -
N cn , benoodigd tot 

het vervaardigen vau Schepen van elke afmeting 
en het construecreu van s met , als-
mede Uetaalgieterq ; voorts: S gemerkt 
li. No. 186, met N eu , ecu eu 
ander  staaudc en gilegcu tc , in bet 

 aau dc  buitendijks, j  het 
kadaster  bckeud iu Sectie A,ondernommer 1698, 
«root 7S Aren 11 Centiaren. 

Qroadluie* over  1892 /'24,785. 
2e. u , zijnde VU '  \V< V 

GEX met , gemerkt A. Nrs. 259 tot 
eu met 2(14 cu , staande ca gelegen als 
voor, daartegenover, binnendijks. j  bet kmlâter 
bekend iu Sectie A. onder  de uoinnn-rs , 17
1708, 1709, 1710 eu 1711, te samen groot 8 Aren 
29 Centiaren. 6 rondtasten over  1892 ƒ86.61. 

e goederen, welke ook iu Combinatie worden 
aangeboden, kunnen worden aauvuurd bij  de betaling 
der kooppenningen op t 1X98 en ziju vuór 
de verknoping alle werkdagen te bezichtigen. 

i ziju tc bekomen teu kantore van 
Benoemden N»tarit. 

, . 
Opgericht 1856. 

Eeredlplama Ain.lerdani 1993. 

n en Complete Gebouwen 
van gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalogussen, Ontwerpen en Prijsopgaven 
worden verstrekt door  den  Agent 
voor  Xederland en

 Jr . Amsterdam. 

'Jenei'aui Agent voor  Nederland en

Gevraagd een bekwaam »
T h. H  V 1 É  bij  den voorgenomen bouw 
van het t < ) tc 

. 
g zoo spoedig mogelijk. 

Zich schriftelijk vervoegen voor  31 . c. k. 
met aanduiding van vroegen werkzaamheden bij 
den ondergeteekende. 

 Gemeente-Architevt. 
 A N ^ 

. <  J. , 
N VAN 

S EN , 
op de n Tentoonstelling

1883 bekroond

e Tuin en , 
t 

. 
vau l of van lloul worden sinds O onder 

garantie "eleven! door  den uiniudcr  en fabrikant 
, Bemteheta. 

1 . T Jr .

B. S . - Arnhem. 
 e» tiTit

r o o l .
 voor , - en andere N 

met Zilver  1868, 1881, 1883 . Tentoonst.) 
e « n d e r i i c h e l d i n g . 

, - en , * , eni. eni. 
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 boter  dokkond, tijnor . witter  beter 
klourhoudond dan ecuiy UWWJ 

 den Noderl. Schilders-
bond '  valt ,k'r<initic\ r -
kuii-i , Arnhem 1881; attesten van ervaren 
schilders, uit alle uurdeu van ens land eu 
daarliuiten, win deu <i|i nam raag tuege/uudeu. 

 door  tul van , Gonieente-
Architecten cu andere Autoriteiten in 

- bestekken voorgeschreven. 

 waarborg van echtheid zui-
vorheid u goed gewicht, nooit anders 

 dan iu  voorzien van zegel, 
etiket  111 fabrieksmerk, «elke allen wet-
tig ziju gcdcjioiiecrd. 

. 
 402. 

. 

wordt «ircds op de strengste keur  niet 
desvcrlangd niet certiliei at van oorsprong. 

r  eonvoudigsto cn soliedste 
eonstructio, hoogst elegante 

en netto afwerking. (ÖJ 

, 
ouder  lirsi-lu riiiin u van 
 |) v 

e Fabriek ™ 
, 

-

18' 
van 

voor  l o i c n l c u r i , A r c h i t e c t e n , 

, Teekcnaarg, enz. 

d n

. 

. m mm 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds, Separatiemuren. Ventilatiekokere. 
. - en . 

Flnaten  | i ^ & , ^ g T ~ * ' < 1 

 O S N A Ë

, 
afgestaan dou

 tlf  en 

//. .1/. '/'
s geopend van 10-4 . 

Entree 50 Cts. 
T BBST . 

 te g 
van bedelf van J , 

. , 
, t doo  ons 

d i n vaten van .1 15d . 
netto ad n lie  10u . 
fust . 

N &  C°. 
. n . 

E N N". 39. N.Z. 
n Tan Parket- en Wandtegeli. 
Vraag dessins enz. 

C / ^ffenwoordiger mor Nederland en

Ter drukkeri j r  Vennootschap „lie t Vaderland'' 

E G N°. 53. , 31 r  1892. 

r  F. \V VAX T JGz. 
Adres vour e en Administratie van hel Weekblad en advertentïön : 

u van  Opmerker, Van SpeÜkstaaat  ys~Hage. 

u der e van Architectura et Amicitia \. , 
l i UE JONG  en PAU  J. E . 

Stukken, deze e betreffende, te adresseeren 
Vondelkadc  te Amsterdam, 

en al, wal de Administratie van het Genootschap betreft, aan den 
iste-Secretaris, American , te Amsterdam, 

T /  per  maanden of wel, bij  vooruitbetaling en 
franco toezending, zes gulden  Voor  het buitenland en Xederlandsch 

C (de landen der  Postunie) ƒ  beiden bij  vooruitbetaling. 

N ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent vour  een bewijsnommer, worden tot Vrijdagavond aangenomen. 

, bij  contante betaling ad  cent per stuk 
 en  cent per plaat, te bekomen aan het Bureau van  Opmerker te 
*s-Hage en bij  den t Jon. G.  C'ZN,, Ë<>ek-

! handelaar  te Amsterdam. 

X V A X T . 
l ° e 98 l e gewone vergadering zal gehouden worden 

p Woensdag 4 Januari 18j3 . des avonds 8 uren, in 
t Genootschapslokaal. 

Agenda: 
a. n van het . 
b. Ballotage van den heer  W. A . Ellens, als gewoon 

lid voorgesteld door de heeren J. 1.. < >. s 
en G. A . Adema. 

c. Bijdrage van den heer Joh. Stuijt . Onderwerp: 
Over liet gelijktijdig gebruik van ijzer en steen in 
onze construction. 

. 
2°. Als buitenlid zijn toegetreden de heeren J. , 

r  der  gemeentewerken te , en 
. B. van , opzichter  van s waterstaat te 

. 
3°. Van de rentelooze bibliotheekleening van 1884 
n uitgeloot de n"-- 2, 6, 22, 31, 41, cn van de2' / i % 

leening van 1886 de n" s- 17, 32, 75, 87 en 97. 
e coupons tier  leening van 1886 kunnen op alle 

n tusschen 9, en 12 uur  worden ingewisseld 
ten huize van den lieer  j A . van der  Sluijs Veer, 
Penningmeester  van het Genootschap, Sarphatipark 15 
te Amsterdam. 

wordt beleefd maar  dringend verzocht hunne nieuwe 
adressen aan den 1 Secretaris te willen opgeven. 

7". Van af  Januari 1893 wordt men beleefd ver-
zocht alle stukken, het Genootschapsorgaan betreffende, 
te adresseeren aan den heer \V. t Cz . -
liersgracht 120 te Amsterdam, en alles, wat de admi-
nistratie van het Genootschap betreft, aan den l s , c 

Secretaris, American-hotel, aldaar. 
8". e Bibliothecaris, de heer J. C'. 1). di , 

zal in plaats van Zaterdag 7 Januari  s., op
6 Januari zitting houden in de bibliotheek tot het 
afgeven en in ontvangst nemen van boek- en plaatwerken. 

Namens het Pestuur: 
De le-Seeretti/is 

C . W . . 

4°. c tij d inlevering voor de 2e algemeene 
prijsvraag: eene Protestantsche dorpskerk, is vastgesteld 
op 30 Januari 1893. 

Aau heet en leden wordt medegedeeld dat, naar aan-
leiding van een  te kennen gegeven verlangen, 
het programma dezer pii'svraag in zoover/evereenvoudigd 
'S, dat de  en buitentravec op de schaal van
<ï 20 niet vcreischt 'worden. 

1 t programma der  prijsvragen voor  twee di-

(A. et A.) 
T T E X N , 

door  E . J. . 

 422.) 

t zwakke hout, dat tengevolge van het dikwijl s 
onbeduidend verschil, tusschen de harde en poreuze lagen, 
betrekkelijk weinig vastheid en duurzaamheid bezit, is 
slechts van zeer  geringe waarde voor  sl.tisdeurcn en 
den scheepsbouw. c gewichtigste gebreken, waarmede 
een boom in zijn groei kan worden behept en die men 
bij  de velling opmerkt, of eerst later  bij  dc bewerking 
ontdekt, zijn: een bedorven hart of ring, schadelijke 
plekken en scheuren , wormsteken , runnewas en bomslag. 

r  een bedorven hart verstaat men in het algemeen 
een hart, door  ziekte aangetast, dat dan verrot of los 
kan zijn. 

e eerste ziekte kan uit twee oorzaken ontstaan, 
ploma's , betrekking hebbende op de tentoonstellingen 1 namelijk het hout kan verouderd zijn geweest, toen 
van Nationale Nijverheid en van , in 1S93 de boom geveld werd, of wel een gebroken tak is ge-
te Winschoten te houden, is opgenomen in het nummer 
van 10 . jl Bovendien zijn uitvoerige programma's, 
tevens bevattende het wapen van Winschoten, op 
franco aanvrage te verkrijgen bij  den  Ste-Secrctaris. 

6". 1 leeren leden, die van woonplaats veranderen, 

durende het aantal jaren, die er  noodig waren voordat 
de schors daaroverheen kon wassen , tot verrottin g over-
gegaan , en heeft aldus zijn zwakheid in het hart van 
het hout voortgeplant. e harde en poreuze lagen hebben 
bij  het hart een mindere dikte dan de overige jaarkringen, 

'Jc Eedactie Tan a et Amiciti a stelt zich alleen n t w  Jol ijk voo  den inhoud van stukken, t met de initialen A. et,'.« 
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hetgeen wij  als een gevolg beschouwen van den bestendigen 
(p'uk der  buitenste lagen, terwij l de bruine kleur, die 
(jeze fijnere kringen hebben , een gevolg is van gebrek aan 
voeding, die door  de gesloten poriën wordt tegenge-
houden. Elk hout, waarvan de kern op deze wijze tot 
„errottin g overgaat, verkrijg t eerst een bruinachtige kleur 

n het hart, die steeds in hel midden van het hout het 
'sterkste is; die kleur  verspreidt zich meer  en meer  van 
de plaats waar  de boom werd aangetast , niet alleen 
volgens de dikte van het hout, maar  ook volgens de 
lengte van den stam. t poreuze gedeelte wordt het 
eerste aangetast, want ondanks het zoo dicht is samen-
gedrukt, dat het vocdingssap niet meer  kan optrekken, 
verkeert het echter  in zoodanigen toestand, en maken 
de natuurlijk e eigenschap en plaatsing het geschikt 
1 m de ziekte, volgens de lengte in het geheele hout 
voort te planten, evenals de mergstralcn ) medewerken 
run deze in de dikte van het hout te verspreiden, of 
van de eene naar  de andere laag over  te brengen. 

e andere oorzaak, waardoor  het hart van het hout 
door  gebreken of verrottin g wordt aangegrepen, ligt, 
zooals ik zooeven heb gezegd , in het afbreken van een 
tak, die, als hij  tot verrottin g overgaat, de poriën in 
de lagen van den stam, waarmee hij  in verbinding is, 
aansteekt, lii j  het afbreken van een tak zien wij  aan 
het uiteinde van den stomp, die aan den stam overblijft , 
meer  of minder  talrijk e punten, die alle ertoe samcti-
v erken om het geschikt te maken tot het opvangen en 
verzamelen van regen, maar  ook tevens om in de ge-
maakte holligheden de aard- en plantdeelen te verzamelen, 
welke de wind er  invoert en die daar eene plaats bekomen, 
waar  zij  liggen te verrotten cn op zulk eene wijze de 
eerste schadelijke kiemen in het uiteinde van den tak 
voortbrengen, h de gevolgen zouden niet zoo ver-
woestend zijn, als de schors, uithoofde de onregelmatige 
dikte dei uiteinden eenen langen tij d behoefde, om den 
stomp te overdekken , als dan wanneer  zij  glad afgewerkt 
waren, want door  den langen tijd , welke de schors noodig 
heeft, om deze overdekking ten uitvoer  te brengen, wast 
zij  wel in den vorm van een cilinder  oni alle punten 
heen, doch zonder  overal tusschen dezelve te kunnen 
indringen; wanneer  zij  dan tot op het einde genaderd 
is en zich geheel begint te sluiten dan kan er  alreeds 
sinds vele jaren een bewaarplaats gevormd zijn voor  al 
hetgeen de w ind en regen met zich gevoerd hebben , en 
heeft eene verrottin g plaats, die eerst den tak en daarna 
rlen stam aantast. 

t is bekend, dat hetgeen men een kwast noemt, 
i'at gedeelte van het hout van een tak is, dat met den 
stam ineen is gegroeid, en op die wijze worden wij 
tot de' kennis geleid der  oorzaken van hetgeen men 
rotte kwasten noemt, want dit zijn dan de uiteinden 
van de takken, welke, na de bewerking van het hout, 
zich als zoodanig voordoen. n de practij k vindt men 

) Tusschen tie  bet hout,  plekken 
eener  verharde  «elke in  van  straalsgewijze 1 
van het middelpunt naar  schors loopen  talrijk e dunne blaadjes of 
strepen voinien; wetenschappelijk  /ij  meigstinlen, doch hij  de 
werklieden dragen /ij  in deu regel den naam van spiegel-of vezeldraden, 

 overlangschc richting der spiegcldraden doorsnijdt  jaarkringen
rechte hoeken: in  breedte zijn ze in overeenstemming niet de lengte van 
den -tam gericht, in de dikte wordt de loop der jaarkringen ei door  afge-

 de jaarkringen, bezitten ook de spiegcldraden door  hun aantal, 
grootte en verdere hoedanigheden dikwerf dermate eigenaardige bijzonder-
heden, dat ze wezenlijke onderscheidings-kennierken voor  verschillende 
houtsoorten opleveren, zelfs wanneer  deze door  velerlei
voor  't overige een gewijzigd voorkomen verkregen hebben. n het hout 
der meeste hoornen zijn alle spiegcldraden zeer  dun cn klein; doch bij 
enkele -oorten onderscheidt zich een gering aantal dier  vezels of draden 
door  de grootte, terwijl de overige vaak alleen met het vergrootglas lainncii 
worden waargenomen. n de richting van dc jaarkringen geleld, vindt men 
hij  deu eiken; oom ongeveer  oo tot So mergstialca per  c. , waarvan  tot (i 
voor  't ongewapend oog zichtbaar. 

verschillende benamingen voor  de gebreken , waarmede 
de kwasten worden aangedaan. e gepijpte kwasten 
worden aldus genoemd, omdat de verrotttin g eenige 
afzonderlijke plaatsen van dezelve heeft aangetast en 
verteerd , z.oodat er  niet alleen door  de kwasten heen, 
maar  ook binnen in den stam holle buizen of pijpen 
gevormd zijn, welke óf geheel opgevuld, of enkel op 
de zijden door  het vergane hout bezet zijn, hetwelk nu 
een witachtigen of geelachtigen zwammigen aard heeft 
aangenomen, aan welke kleur  de kwast zijnen naam ont-
leent. e plaatsen, waar  de kwasten zijn aangetast, zijn 
alleszins ongeregeld, en richten zich naar  de uithollingen , 
welke tusschen tie einden van den door  den tak ach-
tergelaten stomp geweest zijn, in welken de verrottin g 
gelegenheid gehad heeft zich te ontwikkelen en de poriën 
aan te grijpen, eerder  dan bij  de boven uitstekende 
punten, waar  zich vocht noch aarddeelen konden 
ophouden; gevolglijk kan de kern van het hout van 
den kwast in vele gevallen beter  zijn dan het hout dat 
op grooteren of kleineren afstand daarvan is verwijderd. 

r  het hart van eiken tak in verbinding staat niet 
het hart van den stam en de poriën in eiken tak in 
verbinding staan mei de poriën van den stam, wordt de 
stam aangetast, in verhouding tot de plaatsen , waar  de 
kwasten aangestoken zijn; wij  kunnen dus overtuigd zijn 
dat, indien het hart in eenen tak ontstoken is, dit dan 
ook in het algemeen bij  den stam het geval zal zijn. 

; t is van ergen aard, daar  de bedorven sappen zich het 
snelst kunnen uitbreiden in tie lengte van het hout. 
s de kwast daarentegen rondom het hout aangetast, 

dan trachten de bedorven sappen ziel) steeds in de poriën 
van den stam op te houden, waarmede de aangestoken 
poriën van den tak in verbinding staan ; de ziekte kan 
zich dan niet zoo snel verspreiden . of niet zoo gemak-
kelijk bij  het hart komen. n daarentegen deze 
sappen bij  hunnen loop in den stam , bij  eenen alreeds 
sinds vele jaren afgebroken en overgroeiden stam komen , 
vermengen zij  zich met de in dat uiteinde aanwezige 
en verdroogde houtdeelen; het gebrek plant zich dan 
dikwijl s voort door  zulk een tak, die tot het hart 
doordringt . Welke invloed de gepijpte kwasten op de 
waarde van het hout hebben, hieromtrent kan niets 
bepaalds tot grondslag worden genomen ; bruikbaarheid 
hangt niet alleen van de grootte van den kwast af, 
maar  regelt zich ook naar  de hevigheid, vv aarmede deze 
ontstoken is, en naar  den aard van het hout, waarin hij 
zich bevindt. 

Van de gepijpte kwasten gaan wij  over  tot de bruine. 
Wanneer  een stomp van een afgebroken tak tot ver-

rottin g overgaat, dan heeft zulks, zooals wij  reeds 
vroeger  opmerkten, niet op een en denzelfden tij d 
in het geheele uiteinde plaats, maar  het eerst in de 
diepten, welke door  de afgebroken punten zijn gevormd, 
waaruit volgt, dat de bedorven sappen, welke in den 
kwast trekken en hem bruin doen worden, dan ook niet 
op een en dezelfden tij d deze kleur  aan de geheele 
dikte mededeelen, maar  dat zij , ofschoon de geheele 
kwast bruin is, toch op enkele plaatsen donkerder  en op 
andere lichter  inwerken, naar  gelang de verschillende 
plaatsen in het uiteinde van den tak meer  of minder  zijn 
aangetast geweest. n bruine kwast, welke door  het 
afbreken van een tak ontstaan is, heelt zelden een 
gelijke kleur, la er  zijn er  zelfs, die op verschillende 
plaatsen tusschen de bruine plekken in, het eigen-
aardig aanzien van het hout kunnen hebben.  leze 
kwasten zijn de minst gevaarlijke, tiaar  de ziekte hier 
niet de overhand heeft gekregen. e noemt 
men dit soort uilige kwasten. 

Een tweede soort bruine kwasten ontslaan door  het 
afvallen van takken. t hout rondom deze kwasten 
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heeft een eenigszins dufTen reuk; overigens zijn zij  nic1 

zoo gevaarlijk als de gepijpte kwasten. 
Uit het bovenstaande volgt, dat het niet alleen door 

het vroeg verouderen bij  het stamcind is, tlat de kern 
van liet hout wordt aangetast en bedorven , maar  dat 
dit ook uit andere oorzaken kan ontstaan en met elk 
hout kan plaats grijpen, onverschillig of het tot de 
sterke of zwakke soorten behoort. 

r  de verdere gebreken van het eikenhout vindt 
men de slechte ringen. t gebrek wordt in het algemeen 
dadelijk na de velling waargenomen, omdat de lagen , 
welke in dien toestand verkeeren, op dat tijdstip , ol' 
zoolang het hout zich nog in sapvollen toestand bevindt, 
het kennelijkste zijn. 

Er worden twee soorten  ringen gevonden, namelijk 
de grove en de matte. e grove ringen herkent men 
niet alleen daaraan . dat de lagen, welke in dien zwakken 
toestand verkeeren, een van de kleur  der  uiteinden af-
wijkend, meer  witachtig of geelachtig aanzien hebben, en 
van dezelfde dikte zijn als de andere betere lagen, welke 
hen omgeven. maar  ook daardoor  dat de poriën, welke 
tusschen deze zwakkere lagen in liggen, grooter  zijn dan 
die, welke zich tusschen tie goede lagen bevinden. e ! 
matte ringen onderscheidt men daardoor, tlat de harde 
lagen, welke met elkander  een zoodanigen ring vormen , 
ieder  op zichzelf een aanmerkelijk mindere dikte hebben, 
dan de andere lagen waaruit het hout bestaat. t is het 
goede kenteeken van een matten ring, want de poriën 
vertoonen hier  niet het minste bewijs van zwakheid, 
evenals bij  de voorgaande soort , terwij l hunne grootte 
in het algemeen in zeer  goede verhouding staat tot 
de dikte van tie harde lagen , en zij  daardoor  genoegzaam 
onzichtbaar  zijn in de ringen, wier  harde lagen zeer  smal 
zijn. t betrekking tot de kleur  worden er  twee soorten 

 matte ringen gevonden, namelijk die, welke dezelfde 
grondkleur  hebben als de houten, in w elke zij  zieh be-
vinden en die, welke een donkerder  aanzien bezitten. 

Verschillende proefnemingen hebben bewezen tlat het 
hout, dat met den grovcn ring is bezet , door  goede 
droging aanmerkelijk in goede eigenschappen toeneemt. 

e vorming van den ring heeft haar  ontstaan hoofd-
zakelijk te danken aan de verschillende aardlagen , waar-
door  de wortels schieten ; niet alleen dat er  slechte rin-
gen in goed hout voorkomen, doch er  zijn slechts enkele 
goede aardlagen noodig om in een slecht stuk hout eenige 
goede jaarkringen voort te brengen. 

e goede ringen, welke men dus in het slechte hout 
vindt, hebben geen bepaalde kleur, doch komen dikwijl s 
met de kleur  van het hout zelve overeen. 

e andere soort van slechte ringen zijn de z. g. matte 
ringen , welke daaraan herkend worden , dat hunne harde 
lagen, in vergelijking van de overige een onbeduidende 
dikte en vastheid hebben. n kan deze soort van ringen 
ir . twee soorten verdeelen. namelijk in diegene wier 
kleur  donkerder  is dan de overige van het hout, waarin 
zij  zich bevinden en in die, welke dezelfde grondkleur 
hebben als het betere hout dat hen omgeeft. 

t derde gebrek , waaraan de gevelde houten kunnen 
onderhevig zijn, bestaat in de vlekken, welke zich in 
e afgezaagde en opgewerkte uiteinden vertoonen. 

1 leze vlekken zullen wij  in tw cc soorten verdeelen, 
namelijk in diegene, welke de houten verkrijgen gedurende 
den tij d dat zij  groeien, en in diegene, welke een gevolg 
zijn van de bewaring tier  houten in de open lucht. 

e eerste geaardheid van vlekken heeft, als zooeven 
gezegd is, haren oorsprong van af den tij d dat het hout 
nog groeide, want wij  nemen aan dat de beschadigin-
gen, welke door  toevallige omstandigheden aan een of 
meerdere tier  wortels, bij  hunne uitbreidin g in de aard-
lagen kunnen toegebracht worden, ertoe medewerken 

om dit donkere sap  te brengen, tlat met de 
goede vochten in den boom wordt opgetrokken en 

 vormt, die alle op een verschillenden afstand 
van het uiteinde des booms, met uitgetrokken fijne 
punten eindigen. t gebrek schijnt voornamelijk
de  eikenhoutsoorten voor  te komen. 

n hoeverre deze vlekken schadelijk voor  het hout zijn 
gelooft men te moeten aannemen, dat deze soort vau 
vochten van al'  het oogenblik der  veiling van het hout, 
tegelijkertij d de eigenschap verliezen zich te kunnen 
voortplanten, en van dien tij d af de schadelijke werking 
zich slechts tot die deelen uitstrekt , welke waren 
aangegrepen, terwij l de boom nog leefde en groeide. 

Beschouwen wij  dit hout tlat. ofschoon met zulke 
vlekken behept, toch verwerkt is en vele jaren gediend 
heeft, dan zien wij  dat de vlekken lichter  geworden zijn 
en ofschoon de deelen, welke door  het donkere sap zijn 
aangetast, zich nu in een volkomen matten, lossen en 
brokkeligen toestand bevinden, zoo is alleen dat gedeel'.j 
aangetast dat donker  gekleurd was, en heeft na cc 
velling dus geen uitbr i itlin g plaats gehad. 

Wanneer  het uiteinde van een hout aan tie afwisseling 
van het weder  is blootgesteld. dan veroorzaken de 
zon en de lucht daarin vele grootere en kleinere 
scheuren.  leze  evenals de poriën, die in de 
uitgedroogde einden wijder  zijn tlan inwendig in het 
hout, nemen daar  van tij d tot tij d de verschillende 
stofdeeltjes op, welke tie winti tegen de uiteinden
voert, en indien het regent ertoe medewerken om de 
vochten in hunne  .peilingen te bewaren . waardoor  tie 
gestremde sappen van het hout opgelost worden. r 
ontstaan, hoofdzakelijk aan het stameinde, vlekken 
welke niet zoo schadelijk genoemd mogen worden dan 
de reeds beschrevene. t hout dat in luchtige loodsen 
ter  droging wordt gelegd. neemt eer  in goede hoeda-
nigheid toe dan af. 

n ander  gebrek tlat bij  pas geveld eikenhout wordt 
waargenomen, is de worm. e zeeworm wordt hier 
niet bedoeld.

k hout kan door  den worm aangestoken worden. 
r  gelijk er  zekere voedingsmiddelen zijn, die e. ; 

levend wezen bij  voorkeur  boven anderen verkiest, z.i >o 
zijn er  ook zekere houtsoorten, waarin de wormen het 
liefst hun verblij f zoeken en men ze dus het mees"...1 

aantreft. Vroeger  is besproken, tlat niet alle eikenhout-
soorten denzelfden geur  verspreiden, maar  tlat de beste 
soorten zuiver  bitterachtig en sterk rieken , terwij l de 
zwakkere houten deze eigenschap in geringen graad be-
zitten, ja daarenboven dikwijl s zoetachtig llaauw, of geheel 
zonder  geur  zijn. n die soorten dus, wier  sappen min-
der scherp zijn en al/.oo in een meer  bedorven staat 
verkeeren, vindt men de wormen in tie grootste menigte 

! en zullen zij  derhalve het meeste nadeel aanrichten. 
n treft vaak houten aan, op wier  bewerkte zijden 

niet het minste spoor  van worm is te ontdekken, ui 
waarin de levende worm ol'  de cel daarvan gevonden 
wordt, als men dieper  in het hout gaat. e waar-
neming schijnt de meening te versterken , tlat de wormen 
zich slechts door  de jonge stammen heen vreten, daar 

i leven en zich voortplanten. en dus na verloop van tij d 
door  tie lagen ingesloten worden, welke gevormd zijn, 
nadat de 'vorm er  was ingedrongen. n ziet ook andere 
houten, waarvan men tijdens het behakken de volkomen 
zekerheid verkregen had , tlat er  zich geene wormgaten 
in bevonden, maar  waarbij  een menigte van zulke gaten 
in de zijvlakken zich opdeden nadat deze houten 2 ;ï 
j  jaar  getliend hadden. Ofschoon het wel niet mogelijk 
is om aan deze gaten te zien of de worm zieh door  den 
buitenkant heeft heengevretcn dan wel of de wonnen in 
de bewerkte stukken hout zijn uitgebroeid en zich van-
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daar  een weg door  het hout heenzochten, .schijnt er  voor 
het eerste gevoelen toch meerdere g ond te bestaan 
dan voor  het laatste, waardoor  het bevestigd wordt, 
dat cr  zeer  goed wormen kunnen voorkomen in een hout, 
al wordt dit niet dadelijk aan dc bewerkte zijden waar-
genomen. 

t is overigens bekend dat de wormen niet alleen 
liet liefst in mindere sterke houten nestelen, maar  ook 
tlat zij  in betere houten die deelen opzoeken, waar 
de sappen door  de een of andere oorzaak, een 
nadeelige hoedanigheid hebben aangenomen. Van dit 
laatste worden wij  overtuigd bij  het beschouwen van 
de bruine kwasten en de insgelijks bruine vlammen, 
tlie hunnen oorsprong aan deze kwasten te danken 
hebben en op welke plaatsen in de betere houten de 
wormen zich ophouden. Ontdoet men het hout van deze 
slechte plekken, dan vindt men daarbuiten gewoonlijk 
geen spoor  van den worm. 

Een van de laatste gebreken, welke de waarde van 
liet eikenhout verminderen, is de runnewas. t gebrek 
ontleent zijn naam aan dc wijze, waarop het veroorzaakt 
wordt, en welke daarin bestaat dat het hout in het 
jaar, waarin het de dikte had waar  het gebrek zich voor-
doet, eene kneuzing op de schors heeft gekregen, welke 
niet alleen de schors afstootte, doch ook het spint van 
het hout aan de inwerking der  lucht blootstelde. t 
gebrek van het hout bestaat dientengevolge daarin, dat 
ile nieuwe lagen, welke in de volgende jaren rondom 
dc oude heengroeiden en over  deze beschadigde plaats 
moesten sluiten, in den eersten tij d zich met de oude 
lagen niet konden vereenigen op de plek, waar  de schors 
verdwenen was. 

e bomslag (afkomstig van het woord boomslag) is 
een bedorven plaats in den stam, welke daardoor  wordt 
veroorzaakt tlat de slag, welke het hout vroeger  ontving 
niet alleen de schors afstroopte, maar tevens het spint 
op die plaats kneusde, waardoor  het in dc jaren. 
voordat de later  gevormde jaarkringen daarover  groeiden, 
aan het weder  was blootgesteld, zoodat tic vochtigheid, 
door  den beschadigden toestand van het spint, gemak-
kelij k kon indringen en op die plaats van het hout 
verrottin g deed ontstaan. 

 V A N T : 
 v.\.\ . 

Naar aanleiding van het schrijven van den heer 
G. . Breitncr , opgenomen in het nommer van 24 

. jl. , bladz. 426, heeft de heer  P. , die in 
den wedstrijd-Willin k van Collen een accessit kreeg, 
een brief gezonden aan den heer  B de , wien 
de premie werd toegekend; aan dezen brief, in De 
Amsterdammer, Dagblad vuor Xederiaiui, opgenomen, 
wordt de volgende zinsnede ontleend: 

n afwachting van een herziening der  uitspraak, 
„waarto e we  gij  en ik —- bij  het bestuur  van 
„Arti  de noodige stappen zullen moeten doen, verbind 
„i k me - - in overleg met tie jur y - - zoo noodig 
„afstand tc doen van mijn aanspraak op een der
„derscheidincen." 

J TO T G
. 

liet Bestuur  van de j  tot bevordering der 
Bouwkunst heeft aan tic afdcelingen een zevental vragen 
ter . e vragen luiden als volgt: 

1. n de latere jaren ziet men aan gebouwen soms 
minder  werk gemaakt van een sprekende

Vrage: heelt zulk een kroonlijst eenige esthetische 
waarde ? 

n aan hare toepassing bezwaren zijn verbonden, 
en zijn die bezwaren onoverkomelijk? 

2. Wat valt cr, bij  gevels van gebouwen, tc zeggen: 
1°. over  meer  dan eene bakstcenkleur  in vereeni-

ging met gehouwen steen? 
2". over  het gebruik van verglaasde steenen, ver-

glaasd aardewerk en kunstmatig gekleurde onverglaas-
den steen? 

3. Welke soort van hout is voor  een kegelplank het 
aanbevelenswaardigst ? 

Zij n er  andere constructies bekend, welke met goed 
gevolg een houten kegelplank kunnen vervangen? 

4. Welke resultaten zijn met adamant verkregen? 

5. Wat is uw oordeel over  rietplanken, papierstuc, 
rabitzwerk cn verdere nieuwe wijzen of materialen voor 
het maken van plafonds, scheidingswanden, enz. ? 

6. Welke zijn de voor- en nadeden van het stelsel van 
openbare aanbesteding tegenover  dat van uitvoering in 
eigen beheer. 

7. e gewoonte leidt ertoe, dat besturen bij  aanbe-
steding, slechts in bijzondere gevallen uitgezonderd, steeds 
het werk aan den voor  het minste bedrag inschrijvende!! 
aannemer toewijzen. Ware het niet wenschelijker  op de 
bekwaamheid en soliditeit van den aannemer te letten:' 

Wat is uw oordeel over  dc regeling dienaangaande, 
vastgesteld in de „Algemeene Administratieve Voor-
schriften voor  het uitvoeren cn onderhouden van werken 
ten behoeve van besturen en particulieren" , uitgegeven 
door  de Vereeniging van Burgerlijk e ? 

e regeling is als volgt; ii 3- Gunning. 

1 a. e gunning van het werk of van de levering 
geschiedt aan dengene van de laagste drie inschrijvers: 

wiens inschrijvin g het meest aannemelijk voorkomt, 
zonder  verplichting om reden van tie gedane keuze 
te geven. 

/>. Wanneer  bij  den besteder  bezwaren bestaan om het 
werk aan een der  laagste drie inschrijvers op tc dragen, 
wordt een herbesteding gehouden , waarbij  deze drie 
inschrijvers niet mncr  als gegadigden worden toegelaten. 

e uitsluitin g heeft geen plaats, wanneer  herbesteding 
gehouden wordt om redenen buiten de personen of 
omstandigheden der  laagste drie inschrijvers gelegen. 

e. Wanneer  de besteder  oordeelt, dat een wanver-
houding bestaat tusschen een der  laagste drie inschrij-
vingen en de raming, wordt daarvan den betrokken 
inschrijver  binnen acht dagen mededeeling gedaan met 
uitnoodiging zijn inschrijvin g toe te lichten. 

Wanneer  een der  laagste inschrijvers te kennen geeft 
zich in zijn berekening vergist te hebben of wanneer  dit 
uit de in de vorige alinea genoemde toelichting blijk t 
kan tie besteder  dc bedoelde inschrijvin g als niet inge-
komen, beschouwen. 

d Bij  gunning aan een anderen dan den laagstcii 
inschrijver , wordt deze hiervan binnen drie dagen ni 
de gunning in kennis gesteld. 

. 

Nu de houtcementdaken ook hier-te-lande meer  en 
meer  in gebruik komen, cn om de vele goede eigen-
schappen die zij  hebben, uitnemend voldoen, kan het 
zijn nut hebben, omtrent deze wijze van dakbedekking 
hier  het een en ander  mede tc deelen. 

t eerste houtcementdak werd in 1839 door  Sami:el 
r  te g in Silezië uitgevoerd , en blek 

uitmuntend bestand tegen alle weersinvloeden, terwij l de 
daarondcrgelegen lokalen volkomen beschermd waren, 
tegen plotselinge temperatuurswisselingen. 

s een houtcementdak goed uitgevoerd, dan is het 
werkelijk een der  beste afdekkingsmiddelen, welke wij 
kennen. e helling van het dak kan zeer  gering, ja 
bijna waterpas zijn. Een helling van  a 60 is reeds 
voldoende; grootere hellingen dan van 1 a 20 zijn niet 
aan te raden , hetwelk later  duidelijk zal wortlen. 

t dakbeschot moet geploegd zijn en 0.023 a 0.035
dik wezen t ploegen is geen vereischte omdat daar-
door  het doordringen van water  zou worden verhinderd, 
doch is alleen noodig om te beletten, dat de eene deel 
meer  zou doorbuigen dan dc andere. 

Wanneer  de beschieting gereed is, wordt daarop 0,002 
a 0.003  dikte lij n zand gestrooid, om te voorkomen, 
dat er  oneffenheden tusschen de deelen zouden voorkomen, 
wat bij  ongelijke dikte van het hout allicht het geval 
kan zijn. liet spreekt van zelf, dat men met deze be-
strooiing alleen met droog weder  moet beginnen; voor 
zooveel noodig zij  hier  nog opgemerkt, dat men bij 
regenachtig weder geen houtcementdaken moet maken. 

s deze zandlaag gestrooid, dan neemt men papier, 
dat aan rollen geleverd wordt en 1 . a 1.50  breed 
is, en bedekt daarmede, dwars op de delen, het dak. 

e banen moeten 0.15  over  elkander  liggen. Onder 
deze eerste papierlaag moet geen hotitcement gesmeerd 
wortlen, waarom zal men later  zien. Toch gebeurt het 
dikwijls , dat deze fout gemaakt wordt. t hotitcement, 
dat van te voren gesmolten is, wordt nu met borstels 
over  het papier  in een dunne laag gestreken, en terwij l 
deze nog «arm is, meteen tweede papierlaag bedekt, die 
in dezelfde richtin g van de vorige gelegd worth, doch 
zóó, dat dc naden tusschen de banen midden tusschen 
die der  vroeger  gelegde komen. n wordt weer  hout-
cement aangebracht, en zoo gaat men voort, totdat 
vier  lagen papier  boven elkander  liggen. 

Wanneer soms door  onvoorzichtigheid scheuren in 
het papier  mochten ontstaan, moet daarover  onmid-
dellij k een strook papier, met hotitcement besmeerd, 
geplakt worden k moet men zorg dragen, het papier 
zoo vlak mogelijk te leggen. t loopen over  de reeds 
gelegde banen moet men zooveel mogelijk vermijden; 
de werklieden dienen pantoffels aan te hebben, daar 
de spijkers van schoenen gaten zouden kunnen ver-
oorzaken , die tot lekkage aanleiding kunnen geven. 

s de houtcementbedekking gereed, dan wordt daar-
over  een dikte van 1 a 1.5 . fij n zand gestrooid 
en daarover  grind, ter  dikte van 10 cd., aangebracht. 
Tegen de buitenzijde van de houtcementdaken brengt 
men hier  te lande veelal een boeing aan, waartegen 
een driehoekig stuk hout bevestigd wordt, hetwelk op 
het dakbeschot rust. t driehoekig stuk wordt met 
zink bekleed , dat aan de eene zijde met een kraal ol' 
klang aan de boeiing bevestigd wordt en aan de andere 
zijde tusschen het papier  komt, voordat het hotitcement 
daarover  is gestreken ; men laat er  dan 2 lagen onder-
door  loopen en 2 lagen overheen schieten. r  het 
houtcement wordt dan een waterdichte afsluiting ver-
kregen. 

Wanneer  onder  tegen de balken, waarop houtcement-
bedekking gemaakt wordt, een plafond komt, is het 
van belang te zorgen tlat de ruimte tusschen de balken 
niet de buitenlucht in verbinding staat, daar  men anders 
gevaar  loopt, dat het hout op den duur  gaat verstikken 

n kan dit op verschillende manier  bereiken, hetzij 
door  kleine ventilators, hetzij  door  gaten in de boeiingen 

n zal nu inzien, dat het geven van veel helling 
aan een houtcementdak t is, daar  dan bij 
hevige regens het zand cn de kiezel naar  het laagste 
gedeelte wegspoelen, zoodat het houtcement bloot komt 
te liggen. U eenmaal een plek ontstaan, waar  geen zand 
en kiezel meer  liggen, dan begint het dak niet alleen 

zijn eigenschap om koutic en warmte tegen te houden, tc 
verliezen . doch dan wordt het houtcement ook langzamer-
hand tloor  de zonnehitte bedorven, zoodat lekkages 
kunnen ontstaan. t is dus noodig zorg te dragen, dat 
een dergelijke wegspoeling niet kunne plaats vinden. 

Wanneer  de balken cn de delen sterk genoeg ge-
d zijn, kan men op een houtcementdak een 

n tuin maken, door  cr e op te brengen en 
daarin het een en ander  te planten. Een dergelijke tuin-
aanleg moet, naar  de g leert, volstrekt niet 
schadelijk voor  de waterdichtheid van dc dakbedek-
king zijn. 

E . 
. Voor  de betrekking van hoofdopzichter  bij  dc stedelijke 

reiniging hebben zich joo sollicitanten ;iangemeld. 
— e commissie van toezicht op de rijks-academie van beeldende 

kunsten te Amsterdam heeft aan den r  van binnenlandsche zaken 
het volgende medegedeeld omtrent den heer . Goovaerts, die bij 
koninklij k besluit van  Februari  n°.  voor  de tweede maal 
werd begiftigd met het jaargeld, bedoeld bij  art  der  wet van

i  * Staatsblad n".
„Wat betreft de vraag,  tie werkzaamheden van den heer .

Goovaerts, tijdens zijne studiereis in liet jaar  lb  hem aanbraak kunnen 
geven om hem weder  hij e t de Weduwe,
aan tc bevelen, tot het bekomen ook van het jaargeld a /'  in tSoj, 
Zoo aarzelen wij  niet hierop ten volle >evcsiigend te antwoorden. 

Evenals onze directeur, achten wij  tie belangrijke kopie*  naar  Sandro 
Botticelli's „Allegori e der  lente", door  Goovaerts tijdens zijn verblijf in 
Florence geschilderd, een degelijk eu ernstig werk, dat bewijzen te over 
aanbiedt der  vlijtige en nauwge/ctlc studie van den begunstigde Eene 
vergelijking met de kopieën door  hem in het jaar  geleverd , toont 
helder  aan, dat de kunstreis zijn aanleg in eene goede richting ont-
wikkelde. Ziju vorderingen zijn — ook naar  het oordeel van onzen directeur  — 
van beleekenis. 

„Eene v»n rtzetting dezer  kunststudie in het buitenland kan niet anders 
dan weldadig wezen voor  de ontplooiing van zijn talent." 

Naar  aanleiding hiervan i-. nan den heer . Goovaerts bij  koninklij k 
besluit van 24 r  n°. 14 vuor  de derde maal een jaargeld toe-
gekend.'  ten einde hem gelegenheid te geven zich in de ichil der kunst 
verder  te bekwamen. i.S/.

— Aan de Niemve  ('outant wordt uit Amsterdam 
geschreven: 

n zal zich herinneren dat de jury. die de ontwerpen  diploma 
voor  bekroonden op de tentoonstelling voor  den boekhandel, de/en zomer 
in het l'aleis voor  Volksvlijt  had te beoordeelen, zich genood-
zaakt heeft gezien tot de uitspraak, dat geen dei negen inzendingen voor 
bekroning in aanmerking kon komen. 

c commissie ad boe - aangemoedigd door  het succes der  heeren 
n Cachet, f en Nieuwenhuis bij  hun

voor  het eerediploma, professor  Jac. t aangeboden door  de Ned. 
j  tot bevordering der geneeskunst  toen, deze drie 

kunstenaars de .samenstelling van het gewensehte diploma op te dragen. 
e die opdracht hebben de artisten elk eene uitvoerige hout-

snede vervaardigd, waarvan zij  zelf afdrukken hebben gemaakt, en die 
olschoon zeer  verschillend van opvatting, wedijveren iu toepasselijkheid 
en rijkdom  van inhoud. 

e heer  Nieuwenhuis leverde bovendien een steendruk in kleuren. 
e kunstwerken zijn bij  de tinna E. J. van Wisselingh en Co., 

t  ter  bezichtiging gesteld. Belangstellenden zullen zich 
dus kunnen overtuigen van de moeilijke keuze waarvoor  de commissie 
is geplaatst.'' 

t verschil van gevoelen over  de vraag of de restauratie van de 
Vierschaar  in hel stadhuis te e in den geest van het advies der 

j  tut bevordering der t zal geschieden, heeft aan-
leiding gegeven tol het uitiredtn van een paar  leden der  redactie van 
het Beerwkundig Weekblad. Nadat . . J.  Cuypers met ingang van 
 januari e. k. zijn ontslag als lid der  commissie heeft genomen,  dit 

voorbeeld door  den heer  G. Brouwer  Jr. gevolgd. 
e uitgevers \Y. V. Van Stockton en Zn., s le vinden voor  al 

wat op de geschiedenis der  stad 's-Gravenhage betrekking heeft, hebben 
weer  een werkje in de wereld gestuurd, dal aanspraak heeft op de 

 ling van . t betreft (le Gro.de of St. Jacobs-
*erk, eu is bewerkt door . . van den lirnmleler, die met ininutieu-e 
zorg alles heeft  wat van de keik le zegden valt eu op de 
kerk betrekking heelt, liet verhaal van de geschieden!*  der  keik, haar 
bouw eu inlichting en tie belangrijkste gebeurtenissen, daarin voorge-
vallen, gaat vooraf. n volgt een bijdrage over  hel keikelijk beheer 

 eindelijk tal van bijlagen, voor  den geschiedvorscber  het belangrijkste 
deel van het boekje. Eindelijk wordt de waarde verhoogd door  tal van 
afbeeldingen! een plattegrond, het uil- en inwendige der  kerk, het 
uilerlij k van 't gebouw op verschillende tijdstippen en het restauratie-
ontwerp, {l'ad.) 

. n de vergadering van  naar
werd door  den heer  Westerouen van n een staat overlegd , ge-
Uukkeii uit  rapporten over  even zoovele woningen en wel uit 2Q 
van de  distrieten, waarin de stad verdeeld is. 
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Van deze .>ji rapporten bevatten ci 241» geene ernstige aanmerkingen, 
zoodat dc toestand van  of 01 pit. der  onderzochte woningen in 
meer» 1 etc "! mi miert.*  mate voorziening vercischt, welke niet deur  den 
huurder of bewoner  kan geschieden. e voornaamste plaats bekleedt te 
deten opzichte het aantal van  woningen, waarin een open of on-
voldoend gesloten emmer  ander  vaal werk) dienst doet als bewaarplaats 
der  fecalièn van een geheel gezin, en wel telkens voor  ten minste 24 
uren en ten hoogste  dagen; bijna /onder  uitzondering in de/elfde be-
perkte ruimte waar  dc bewoners slapen, hunne spijzen bereiden en verder 
verblij f houden, zoodat in tijden van epidemie, eene infectie niet kan 
uitbli j  ven. 

Uk punt vereischt, meent «le heer  Westerouen van , du-aller-
eerst een nieuw en grondig onderzoek door  deskundigen. 

1 11 i . r  beslaat mogelijkheid dat het noorderkwartier  aanzienlijk 
wordt verbeterd, als de Gemeenteraad zich vereenigen kan met het voorstel 
van , en \V. om het groote terrein, door  demping van de watering langs 
het Noordplein ontstaan, door  den aanleg van bestratingen en plantsoenen 
voor  uitbreiding der  stad geschikt te maken, i >c daaraan vei bonden kosten 
bedragen /'  40.000. 

n de toelichting van dit voorstel wordt op den aanleg van een groot 
plein aangedrongen, waardoor  de gelegenheid tot het genieten van frissche 
lucht in het groen wordt aangeboden en wel temeer, daar  dit kwartier, 
<ip gTOOten afstand van de rivier  en de parken gelegen, spoedig zal zijn 
volgebouwd. 

— e Gemeenteraad heeft in zijne zitting van g jl. de vier 
wetsontwerpen tot uitbreiding der  gemeente met  legen 2 stemmen 
aangenomen. e Voorzitter  bracht aau het einde van de vergadering een 
woord van hulde aan de commissie van rapporteurs voor  baar  uitstekend 
rapport en wenschte de Vergadering geluk met de spoedige afdoening van 
deze belangrijke /aak en mei de eenstemmigheid, waarmede dit resultaat 
is verkregen. 

ZWO . c gemeentelijke waterleiding is g  den 
burgemeester in tegenwoordigheid van wethouder*, secretaris, leden van 
den d en genoodigden geopend. 

l»e muziek der  stedelijke t crij  luisterde de plechtigheid op. Op de 
bovenzaal der  sociëteit e e hield de burgemeester  een korte 
rede en daarna werd nog hel woord gevoerd door  de heeren mr. J. . 
Geertsema, Commissaris der , J. Van , den oudsten wet-
houder, eu door  Schotel, ingenieur r waterleiding, die daarna een keurig 
bewerkte oorkonde voorlas, welke door  alle aanwezigen werd onderteekend. 

Vi.\ioo. op de bovenlokalen van het stadhuis is een stedelijk museum 
van oudheden geopend. r /ijn schilderijen van verschillende meesters, 
o. a. van , oud porselein en aardewerk, oude en e wapens, 
munten, stempels. /egel-, gedenkpenningen en oude kerkgewaden. 

e museum-commissie bestaat uit de heeren . , architect, 
voorzitter, J. . Webcr  en . Verheggen. 

. Voor  de vervulling van de met  1 Januari e. k. vaceerende 
betrekking van gemeen.e-aichitect alhier, hebben zich 42 personen aan-
gemeld lip «le bij  den d dier  gemeente van burg. en weth. ingekomen 
aanbeveling, komen in de hierna gevolgde orde voor: J. , ge-
meente-architect en directeur  boekhouder  der  gasfabriek te Workum; J. 
Siccama, gemeente architect te ; E. van der  Zaag, bouwkundige te 
1 ironingen: . de < irooth , bouwkundige te Winschoten ; t'. , architect, 
opzichter  der  gemeente Nieuw e-l'ekela. 

, e Gemeenteraad besloot in zijne zitting van Woensdag 
het personeel der  gasfabriek, der  politie, den gemeente-opzichter  en t.-
werklieden iu dienst van de gemeente, te verzekeren tegen invaliditeit«.-, 
ongelukken bij  de l"  Nederlandsche Verzekering-maatschappij  up he: 
leven, gevestigd te 's-Gravenhage, voor  eene uitkeering in eens van f

— Aan het provinciaal gouvernement te Brussel had op 16 dezer  1',, 
aanbesteding plaats van een gedeelte der  levering hardsteen, yV/iVgratlit 
ten dienste der  monumentale arcade van het tentoonstellingsgebouw aldaa; 
waaraan i ' moet verwerkt worden. n hadden hie 
voor  de heer . van , te Sprimont, fr.  svndicaat d-. 
Carrières van , fr.  id. id. van Soignies, fr.
li l Sprimont schrijft men hierover  in a : e uitslag wei 
door de werklieden tier  mijn met geestdrift vernomen, vooral toen de 
directeur, de lieer  Bocqutaux, in een feestelijke bijeenkomst zich do 
ruim  hunner  omringd zag, waar bel niet ontbrak aan bartelij l 
gelukwenschen voor  bun patroon. 

e heer  Van , onze landgenoot, heeft reeds belangrijke leveringen 
aan Staats- en particuliere werken in d uitgevoerd en niet 
minst door  de Belgische g is de aandacht op de goede hoedanighei
zijner  steensoort gevestigd. 

t het volgende nomrner  vangt de acht-en-twintigste 
jiiar̂ aiii g aan en houdt Dc Opmerker op het orgaan te zij 
van het Genootschap ..Arehitectura et Amieitia" . n 
verband daarmede wordt de titel van het blad eenigszins 
gewijzigd en zal deze luiden : „De Opmerker', Bouwkundig 
Weekblad. Overigens ondergaat tie wijze van uitgaal 
geenerlei verandering. 

t aantal platen, dat jaarlijk s bij  het blad won:: 
verzonden. verkrijg t eene belangrijke uitbreiding. : 
aantal wordt op een minimum van 25 stuks gebracht 
Voorts is het ons aangenaam te kunnen mededeelen. dat 
de e zich veler  medewerking verzekerd heeft. 

e abonnementsprijs bedraagt vijf gulden pe  jaar 
waarover op  Apri l en  October, telkens voor de 
helft, per  kwitanti e beschikt wordt. 

Voor  liet buitenland en ë (tie landen 
tier  postunie) bedraagt de abonnementsprijs /"6.50 per 
jaar en voor de overige landen / S.— per  jaar, beiden 
met verplichte vooruitbetaling. 

Abonnementen worden door de Administratie , Van 
Speijkstraat 7 
genomen. 

age. en den Boekhandel aau 

Dc Administratie. 

. 
— Als chef der  exploitatie bij  den dienst der 

Staatsspoorwegen ter  Sumatra's \Vestku>t is tijde-
lijk werkzaam gesteld, de tijdelijk e werktuig-
kundige ingenieur le kl. A. A kuut/c. 

— lÜj  den waterstaat in Nederlandsch-ludie 
zijn wvcrgeplaatst; vau Uillïton naar e 
op/, je kl. A. . ; van hagelen naar 

. ten einde op te treilen al- eerstaanwezend 
waterstaats-ambtenaar, de op/. ;c kl. J. 11. Ter-
men len. 

Tijdelijk  benoemd: bij  bet mijnwezen tot 
ingenieur-directeur  der  exploitatie vanhetOmbi-
lien-kolenveld, . . . Pierre; t<>t buitenge-
woon opziener  iste klasse . ; tot buiten-
gewoon opziener  2de kl. , . i 
en E h 

— Tot buitengewoon opzichter  zijn benoemd : 
«le heeren j . li Theuns, J. li . van , J. 
van , 1'. . de e en A J. vanden 
Oever  voor  den lijd van 28 maanden, bij  het 
vormen van een gedeelte rivier  tegenover 1 leusden 
en het verruimen van het h kanaal; 
de heer  <i. J. Uosnia voor  een jaar  bij  de werken 
tot verlegging van den ; de heer  (1. 

 l.i«bier  tot 1 Juni 180  bij  de uitvoering van 
werken tot voortzetting der  nonnaliseering van 
de rivier  den n en de k en de heer 
J. . , met ingang van 1 Januari a. s., bij  de 
werken van het Noordhollandsch kanaal. 

— e civiel-ingenieur . \an der e is tot 
 Januari 1894 gecontinueerd als tijdelij k adjunct-

ingenieur bij  de werken voor  de mieren, hel 

h kanaal, den n en de . 
e beer  A. J. Vorage, oud-hoofdopzichter 

bij  den aanleg van staatsspoorwegen, is tijdelij k 
toegevoegd aan den district-inspecteur  der spoor-
wegdiensten A. . Witkop, teneinde de/en behulp-
zaam te zijn bij  het dagelijksch toezicht op het 
gedeelte spoorweg tusschen o en . 

Als buitengewoon opzichter  zijn geconti-
nueerd : de beer  A. J Stikkel tot  Januari 181)4 
bij  de werken van het Noordhollandsch kanaal; 
dc heer  J. ter  lïeeke tol 1 Januari 1894 bij  het 
verrichten van metingen en peilingen op hel l'an-
nerdensch kanaal, den n en del.ek,en 
de heer  '' . J. |es tot 1 Juli a. s. als buitengewoon 
opzichter  bij  de . 

Vfl'rVOl g *\W r  v»

Al l  i n "-eu. 

 29 , voor  rek. der ge-
ineente: 1". het onderhoud vau C  liet docu vau 
eenige herstellingen en \criiieuwiiigen n  school-
gebouwen ged. iSil.'J (bestek  474); minste 
hisclir.  v. <l. boon. Groningen, \onr f 2942. 

2l>. idem mui 11 u ged. 1893(be-
stak n". 475); minste iusehr. (>. , (iro-
ningen, vuur  /'  .*il47. 

Hu. idem auu 11 schoolgebouwen ged. ) 
bestek n". 178); mbute insehr. - Walker, 
Groningen, f 4079. 

4". het onderhouden en vernieuwen der  be-
st ratiiiirei i hiuneii tie gemeente; minste insein*. .1. 
N. 'a, Grouiugen, voor  / ' Ofi.V.b 
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,"1" . het onderhoud van verschillende gemeente 
wegen eu voetpaden; minste insein-, s. Boa, < 
ningen voor  /' 9338. 

-4-ito-eh. 20 : 1". de levering van 
diverse materialen voor  de gemeentewerken; minste 
iiisehr. waren: 

oucimstkeien; . Vissers, , /'  78 pei 
1000. 

10.000 vlakke Wudklinkers, dezelfde, /'  U>: 
o00 1. gewone ouderhoudsgriut, . van deu 

. riedel, /' . 
O 3. grof rivierzand eu 56 3. klapxand 

A. , Ürteii, /"  70.06. 
2*. het beplanten en onderhouden van blocn 

bedden en plautsoene  ; ingekomen 4 biljetten: 
.Niemann / 1250, .1. \. tl. n /947 
 \l. l /'  S97, Gebr, Verhoeven /'  7̂ :. 

li"  herstellen en onilerbundin vati onbestratt 
«egeu ; i 3 biljetten : P. / 149 1, 
1,. v. , . / , Wed. J„  C. 
S hellekens /'  1360. 

i t r i i i i i 2it : het eenjarig onderhond 
van hei Aaylgebouw aldaar; ingek, l hilj., al-

. /'  885 ; . koeider, /*  iï *:iu ; ,1. 
. /'2.V.»; F. v d. Schoor, / 245;  Veeuci-

 bos, /' 834i . , /'  884;  Veenenbos , 
j  /'  227 ; . Zoete ui cijcr, / 888,88;  V. Andrifthem, 
 /'204; A. . Veeucubi», /' ; allen te llriclh- . 

 88 ; hei bonweu 
\ van ecu villa op het terrein ' te . 
. ouder  beheer  van den arch. . s ; [ngek. 
 S bilj.. als: 

! .leao stellens. 's-Gravenhage, / 0 
. . , „  ',. 0 

t,'. A. n , 's-firiivcuhiige, /'  11340 
J  l'aardekoopcr, „  ., 14900 
.1. van deu l fizu. Sclieveiliügeu ., 1472'.) 
W, Y. Teen wisse, 's-6ravenhage, ., 13720 

. . „  .. 18482 

. van Oortnsensen, „  „  11714 
Nog niet gfgund. 

. 2\) : de levering 
ran verschillende materialen voor  de gemeente; 
minste . waren : 

l'erc. 1, e kluit kalk, j  ter 
-, 1 rvaardigtng eu levering vau boinvmaterialen, 

. /' 4697.80. 
l'erc. 2, Steen, vuurspecie, kalk, trus enz., A. S. 

keij, , / . 
 re. .J. , J. . van der 
, , /'  27«8.(iO. 

. 4, Verfwaren, . ('. Visser  en Zn. beiden. 
ƒ 797.85. 

l'erc. 1. , zeemlederen lapj>eii enz., 
S. . van Vriesland , , /'  %J».:J7. 

l'erc. 6, Coni|iositii|iijp , lï. S. Stokvis en Zn . 
, f 608.50S. 

l'erc. 7, Smeedijzer, z en ('u., , 
ƒ 1187.90. 

i  S, e ijzerwaren. A. . van i 
en Co., , /'  1507.86. 

Perr. 'J. Gegoten-Üzeren voorwerpen, User- en 
j  ..Sallandia", Zwolle. / 4407.50. 

Pere. lo, Smidawerk, Wolben 8. kanis, Amers-
foort, /* 822.90. 

l'erc , , . S. Stokvis en Zonen, 
, ,/' 482.02. 

l'erc. 12. , ï1. J. vau , beiden. 
; 2098.50. 

Pere. 13, Getrokken-ijzeren pijpen en , 
W. .1. Stokvis, Arnhem, f 4850,521 

l'erc. 14, n kranen, t en . 
Amsterdam, /"  8310,43. 

l'erc. 15, Glaswerk en diverse , 
.1. .1. V .1. . , /'  lÖ.'JS.fiS. 

l'erc. , - en leekeiibelioeften, . .1. . 
, VGravenaage, /'7ö:ï,:i ;t. 

 'ere. 7. . T. ('. b ten , 
, f 1148.98. 

e s enz.. . , , 
/' 1199.77s 

l'erc. 19, Gcgoieii-ijzcrcn huizen,  S, Slok vis, 
, ƒ 9X0,30. 

1'ere. 20, Gegoten-jjieren hulpstukken, Ned. 
Stoombootmaatschappij, , / 7.50 per 
loo kt. 

l l«-i i»eloo O.i, 20 : het bouwen 
van twee woningen voor - Wolben en J. len 

e te lleiiueloo, ouder  beheer  vau den areli,.1. W. 
Blzinga; ingek. 9 bilj . als: . EnsinkJr.f ƒ8888; 
A. Groot hendel. 1'ornc. / 2574 ; Slaghekke, /'2Ö7:{; 

, ƒ8466 ; Vos en , ; 
('lemens, /'2fi40 ; Goedhart en Fi-eher, f2'iÖ2; 
W. v. , 2277 ; B. , ƒ8100. 

e overigen le . 
 29 , ouder  beheer 

der  genie: 
a. t maken vau ceuc damsluis iu den Am-stel; 

ingek. 17 bilj., als : 
\f. . Amsterdam, /'  19Ü40 
P. r  en . Grover, „  „  19525 
A. Graall'. Wavervecn, „  19000 
. .  Terwiudt, , „  1S600 

G. k Ooaterholt, , „  1S4ÜS 
. van Vnnren, Zaltbommel. ,, 17500 

W. lllankevoortCzu.. b „  17400 
P. , , „  172:15 
. , Amsterdam, „  17200 
. , Utrecht, „  16980 

J. . Vreeswijk, „  16900 
W. de , Sloten. „  16170 
P. Sehmïdl en E. , Amsterdam. „  16150 
1'. Strceilaud, Sliedrecht, „  15814 
P. Vermeer  .lz.. Amsterdam, „  15700 
C. -i. n „  .. 15 n 
A. Bomnan, Woeep, „  15300 

g ,, 16700 
b. het maken van een fort iu de Zuiderzee aau 

bet Pampas (3de gedeelte); ingek.  bilj.. als: 
X. , , ƒ 17990 
A. Bonman, vVeesp, „  17700 
W, i azn., , „  1*400 
A. GraaÜ*, Waverveee, „  17300 

 vau de , ApeUoorn, 16S1J0 
. , Vreeswijk. „ O 
. de Neef , Amsterdam, „  1««90 
- Strtttlaud, Sliedrecht, „  15618 

BamUg „

 ui * rr i a 111. 29 : het 
'  onderhoud der  werken van het heemraad* 
Amstel en Sienwer-Amstel, in drie pereei 

e Pere. ingek. 12 bilj . als: 
J. Poot, Amsterdam, 
. \. d . Aarlauderveei», 

G. Verweij, l ithoorn. 
. Pott, . 
. , Amsterdam, 

J. . „ 
. . li v. . „ 

A. Panns, „ 
. , 

W, , 
J. vau , Alfen, 
W. Ambagtaneer, N.-Amatel, 

g 
2o . intrek. 5 bilj . als: 

A. de Zwart, Wilnis, 
l>. ven . Ondier-A matei, 
J. \. d. , Uithoorn, 
G. Slagter, Amsterdam, 
W. de , Sloten, 

g 
:ie 1'ere. ingek. ü bilj . als: 

.1. . Aiustenbun, 

.1. , 
li. van Zon, Purmerend, 
\\. de . Sloten, 

. Varkevisscr, Ovcrschie. 
Jb. de Vries, Purmerend, 

g 

g 
hap \/d 
len. 

/ 66778 
„  63770 
.. 63300 
.. 63880 
„  63111 
,, 63100 
.. i;:i045 
.. 63000 
.. Ö8800 
.. 62440 
„  61880 
.. ou7"o 
„  fiU20 

f 21025 
„  18990 
„  18580 
„ S 
„  16900 
.. 19710 

„  10900 
„  16983 
„ 2 
„  1O049 
„  16539 
„  15280 
„  15820 

\ N N 
/ vn:iti>\4. . 14 JA  Am. 

i te 2 uren, door  het min. van justitie: 
het leveren van n best , c 
klinkers. 813,000 jnrga hardgraun en 13,700 straat-
klinkers, alles Waalvorm aan dc rijkswerkinrichtin -
gen Veeuhnizen, iu 4 pere. lub bij  den ing.-arch. voor 
de gevangenissei) en rechtsgebonwen te . 

. U JA . 
'«-lltitsi' . te 2 uren, door  het min. van justitie: 

het leveren van houtwaren, tras, kalk, pannen, 
tcgt's, riiiergriut , verfwaren, idas en verversyereed-
senappen, in 7 pere. lub bij  den bjg.-ereb. voor  de 
gevangenissen eu raehtsgebouweu te . 

. 

Notari- i  zal op Woeiis-
 .l.'iiiimi' i . eu zoo noodig  vol-

genden dag, des voormiddags om 10 uur, tcCtoatiN-
(ii  iu lintei v.w A\i»i:i- , in hel opeuliaar  0111 
eontanl geld, verkoopen: 

Vcrsehilleiule . 
ficdiend hebbende bij  de uitvoering tier  werken 
aau het e l te Gnniieliein Aan-
nemers de heeren . VAN N &  Co.) 

t te verfepopene is iu het breede om sok reven 
iu 'us,  exemplaren ad
a. s. op franco aanvrage, gratia verbrygbaar  zijn bij 
de heeren . VAN \ A Co.te6orinehe\nten 
is  het terrein tan het werk le bezichtigen* 

, 
Fhotoziucosri'aphie 

e onderneteekende vestigt de aandacht op zijn 
iuriclitiin : voor , bijzoade' 
geschikt voor  de reproductie vaû  Plana, Teeke-
nlngeo enz. van 1111. Arehiteetcn er. n 
digeu; op die voor * voor  de 
reproductie van P i mm eu «Gravures, ook van 
Teekeningen voor  Boekwerken eiiz.tcndieiistevai. 

. Uitgevers en op tij  n« g 
voor . , alle» tut de minste prijzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, wor-
den op franco aanvruire gratis toegezonden. 

E E
Tan werken in zink en andere metalen, 
te  beveelt zich aan voor  de 

n van alle mogelijke i 
in lood, zink en koper  en vooral ook voor 

n naar  iedere te geren 
teekeuing. 

Têen betaling van ƒ2.— znllen franco worden 
toegezonden : 
le. Catalogus van ornamenten in lood 

en zink. 
2e. „  „  voor  gesmeed-ijzeren trap-

s eu baluatera 
met zinken ornament. 

5e vuur  jalousiekappen. 
j  bestelliiiirrn van minstens ƒ30.— worden 

le twee gulden gerestitueerd. 
F W T 

Gehr. , 
8 te

, l ' l. i i.l- . . - eu T- "  i enz. 
Steeds vooi-handen 

Balk Uier  in verseliilenuV |n oflden en a 
Vijle n .n gegoten Staal uit d.- fabriek 

van O.br. X «: Co. te Weenen, alsmede 
A ST£ . 

Y 
e half , zachte, 

uit de eeniee iu die  tee stoort bestaande groeien 
van E E Y . 

i/aai r i 
l i 

Eenige  voo
d 

e du Prne i i '  35. 

. 

 J A \ . , ïi. m. ten ure.  ten 
huize  El.  i;. baiidbonwer  nabij  het station 

, «orden aanbesteed: 
 liotitvei i van ee>m -

 *'i i n

A uw.  et:n uur  v.iórde 'ecke-
'  eu l>estek op  aamraai;

j  a / 2.:iö per  stel  af c ls92bijC.  V.w 
i , r  te Woerden. 

Nadere inlichtingen .  EN, Bouwk. 
! te . 

e Notaris * te Tl i.m:iin \, zal 
voor  zijuc principalen, op fVoesinalan!  <l«'i i l*> 

i . dis viioriiiiddâ s prompt oin 11 
 uur, ten huize vau deu lieer  A. , aan 

1 de  nabij  hel station
 in bet openbaar  verkoopen : 

Ongeveer  S  - aware \ 
; en eenige . trassende langs 
' deu g van  naar , zijude 

bet gedeelte van nf de school le Zevenbergsêhen 
,  den bi.iiieu , bij  W. . 
e noemen zijn buitengewoon gunstig gelegen 

! voor het vervoer  per as langs den ; en 
' verder  op ! uur  afstand van hel groot water te 

k en in de oumiddeiijkc nabij  beid randen 
staatsspoorweg, station banc, Zwaluwc. 

Betaaldag: i 1893. — Onkosten contant. 
' >ubekeiide koopers moeten bekende borgen stellen. 

n zijn te bekomen bij  deu gemachtigde 
; der  verkoopen., den r  A. V.\N , aau „de 
i drie Hoefijzers'. 

file:///criiieuwiiigen
http://Tl.lt*


E . 

e Fabriek VAN 
, 

-

24 r  1892. 

E T & C°., , 
E N N". 39. N.Z. 

n van Parket- en

voor , A r c h i t e c t e n , 

, Tcekenaarg, ens. 

d n

. ct* mm 
J . W . . — Gouda. 

Plafonds, üopamtiomnren. Ventilntiekokerci . 

Fluaten  Z-ZZZÏn'ZÏÏZ''"'''''  ra"  c n —
van Staal of van t worden s 1SBO onder 

garantie srclevcrd donr  den uitvinder  en faurikan' 
 Brmtchr'o. *_ïBtiri;in l l 

u m - - i U 

Vertegenwoordiger voor Nederland en

JAN  C°. 
n i x l t 4 0 8, 

. 

Voor het verwijderen van warm e
1 slechte lucht , atof, stoom, gaaien 
'1 enz. Voor  drog in g cn afkoel ing
li, fabrieken van verschillenden aard. (1) 

Vraag pfUrnen, ets referenties. 
f.1 „  , 

, . 
Opgericht 1866. 

Eeredlplama Amsterdam 1S9S. 
n en Complete Gebonwen 

van gegalvaniseerd gegold ijzer. 
Catalogntsen, Ontwerpen en
worden verst rekt door  den Generaal-
voor  Nederland en

 Q.  Jr .

y aniseer  i nr  ichting. 
. , 

.Ta. 
levert pasklaargekyanisecrd

l a s t e r s r e r k r n , , 

, enz. ent. 

JAN  C°. 
n i x l t 4 0 8, 

. 

Voor het verwijderen van warm e
1 slechte lucht , atof, stoom, gaaien 
'1 enz. Voor  drog in g cn afkoel ing
li, fabrieken van verschillenden aard. (1) 

Vraag pfUrnen, ets referenties. 
f.1 „  , 

^- a e  worden in ver-
schillende afmetingen geleverd van 

\  < gegalv , - of 
 B u l / e n. 

. Voor  elke hoeveelheid water  wordt 
E j.

. &  J. , 
N

 EN
op da . Tentoonstelling

1883 bekroond
.

e Tuin en , 

v BOU . 
Vil 
<'e Aan de e straat en 

huilen de Oc ldersche Possrt te Ven 
' ° loo zijn verschillende
bij  T . Adres bij  den 
vo< heer  VAN' T aldaar. 

^- a e  worden in ver-
schillende afmetingen geleverd van 

\  < gegalv , - of 
 B u l / e n. 

. Voor  elke hoeveelheid water  wordt 
E j.

. &  J. , 
N

 EN
op da . Tentoonstelling

1883 bekroond
.

e Tuin en , 

v BOU . 
Vil 
<'e Aan de e straat en 

huilen de Oc ldersche Possrt te Ven 
' ° loo zijn verschillende
bij  T . Adres bij  den 
vo< heer  VAN' T aldaar. 

^- a e  worden in ver-
schillende afmetingen geleverd van 

\  < gegalv , - of 
 B u l / e n. 

. Voor  elke hoeveelheid water  wordt 
E j.

Ter drukkeri j  der Vennootschap t Vaderland* 
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